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મન ક  બાત – ધાનમં ી ી મોદ   
 ધાનમં ી નર  મોદ એ જણા ુ ં છે ક, આ મિનભર ભારત એ મા  આિથક ંબેશ 

નથી પણ દશ અને નાગ રકોને ગૌરવ અપાવનાર િવચાર છે. 

 આ  આકાશવાણી પરથી સા રત થયેલા મન ક  બાત કાય મમાં તેમણે એ બાબતે 

સંતોષ ય ત કય  હતો ક આ મિનભર ભારતની ંબેશ તરયાળ ગામો ુધી પહ ચી રહ  છે. 

તેમણે સરગવાની ખેતી કર  રહલા પાટણ લાના ગિતશીલ ખે ૂત કામરાજ ભાઈ ચૌધર ના 

કામની શંસા કર  હતી. 
 

 કામરાજ ભાઈએ તેમના કામની ન ધ લેવા બ લ ધાનમં ીનો આભાર મા યો હતો 

અને બધા ખે ૂતોને સરગવાની ખેતી કરવા અપીલ કર  હતી. 
 

 આ  રા ય િવ ાન દવસની ઉજવણી થઇ રહ  છે. વષ 1928 માં આ દવસે સર 

સી.વી. રમણ ારા રમણ ભાવની અદ ૂત શોધની હરાતથી ભારતીય િવ ાનમા નવા 

અ યાયનો ારંભ થયો હતો. ી મોદ એ ુવાનોને િવ ાન અને વૈ ાિનકો ગે વ ુમાં વ ુ 

મા હતી મેળવવા અને સંશોધકની ટ કળવવાનો અ ુરોધ કય. 

 િવ ાન, આ મિનભર ભારત ંબેશમાં ન ધપા  યોગદાન આપી શક છે, તેમ ી મોદ એ 

જણા ું હ ું. દરવષની મ આ વષ પણ પર ા પે ચચા કાય મ યો વાનો છે, માં 

સહભાગી થઇ પોતાના અ ુભવો ુ ં આદાન દાન કરવા િશ કો, િવ ાથ ઓને અ ુરોધ કય  

હતો.  
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નગર પા લકા- ુ ંટણી 

 ક છની પાંચ નગર પા લકાઓના ૪૯ વોડ માટની ુંટણીમાં સાં  પાંચ વા યા 

ુધીમાં  ૪૬.૩૦ ટકા મતદારોએ પોતાના મતાિધકારનો યોગ કય  હતો. ુલ ૪ લાખ ૨૯ 

હ ર ૪૫૦ મતદારો પૈક  ૧ લાખ ૯૮ ૮૫૩ મતદારોએ મત આ યા હતા. સૌથી વ ુ 

નવર ચત ુ ા બારોઈ નગર પા લકામાં ૬૭.૦૧ ટકા મતદાન થ ુ હ ુ.ં ુજમાં  ૪૪.૨૨ 

ટકા, માંડવીમાં  ૫૯.૭૮ ટકા, રમાં ૫૦.૦૭ ટકા  સૌથી ઓ  મતદાન ગાંધીધામ 

નગરપા લકા માટ ૪૦.૧૪ ટકા ન ધા  ુહ ુ.ં  
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તા ુકા પંચાયત- ુ ંટણી 
 ક છ જ લા પંચાયતની ૪૦ બેઠકો માટ બપોર ૩ વા યા ુધીમાં ૪૮.૪૫ ટકા મતદાન 

ન ધા ુ  હ ુ.ં ુજ તા ુકા પંચાયતમાં બપોરના ૩ વા યા ુધીમાં ૪૯.૭ ટકા માંડવી ૪૬.૪૪ 

ટકા, ુ ા ૧૮ બેઠકો માટ ૫૧.૨૬ ટકા, ર તા કુાની  ૨૦ બેઠકો માટ ૪૮.૩૪, ગાંધીધામ  

૧૬ બેઠકો માટ ૪૨.૨૮ ટકા, ભચાઉ ૨૦ બેઠકો માટ ૪૬.૨૩ ટકા, રાપર ૨૪ બેઠકો માટ 

૫૦.૮૫ ટકા, નખ ાણા ૨૦ બેઠકો માટ ૪૪.૮૭ ટકા, અબડાસા ૧૮ બેઠકો માટ  ૪૮.૨૮ ટકા 

જયાર લખપત તા ુકા પંચાયતની ૧૬ બેઠકો માટ સૌથી વ ુ ૬૨.૮૩ ટકા મતદાન થ ુ હ ુ ં. 

બધી ૧૦ તા ુકા પંચાયત ું  સરરાશ મતદાન ૪૮.૫૪ ટકા ન ધા ુ હ ું.  
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મતદાન 

 બન સ ાવાર ર તે મળતી મા હતી ુજબ જ લા પંચાયતમાં સૌથી વ ુ  દનારા બેઠક 

પર 53.13 ટકા ન ધા ું છે. તો સૌથી ઓ  મેઘપર બો રચીમાં 26.14 ટકા ન ધા ું છે.

 દરક મતદારને કોરોના ગાઈડલાઇ સ હઠળ મા ક, સેનેટાઈઝર અને હાથમાં પહરવાના 

લા ટકના મો  અપાઈ ર ા છે, હાલ સમ  જ લામાં શાંિત ૂણ મતદાન થઈ ર ુ ં .  
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ઈ ડ યા ટોય ફર 

 વદશી રમકડાનો મેળો પહલીવાર દશમા ંયો ઈ ર ો છે ણીએ તેની િવગત 

(જ ગ સ) 
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કોિવડ માગદિશકા  

 લા કલે ટર િવણા ડ .કએ હર કરલા હરનામા ુજબ સમ  દશમાં કોિવડ-

૧૯ના એકટ વ કસોની સં યામા ં ન ધપા  ઘટાડો ન ધાયેલ છે. તેમ છતાં કોિવડ-૧૯ના 

સં મણને રોકવા તથા તેને ના ુદ કરવા વખતો વખત માગદિશકા અમલમાં હર કરાઇ છે. 

ના પગલે ભારત સરકારના ુકમથી અમલમાં ુકલ માગદિશકાની સમયમયાદા આગામી 

૩૧મી માચ ુધી ુધી લંબાવવામાં આવેલ છે. આ હરનામાની અ ય િવગતો અગાઉના 

હરનામાં માણે યથાવત રહશે.  
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