
Regional Evening news at 7.10-7.20 Pm 03-08-2020  1 

 સાર ભારતી 

 ાદ)િશક સમાચાર િવભાગ, અમદાવાદ 

તાર2ખ : 03-08-2020      સા5ં : 7.10 to 7.20 

વાર : સોમવાર 

આકાશવાણી અમદાવાદ, વડોદરા.... ાદ)િશક સમાચાર :હના મોદ2 વાચેં છે. 

 

·  ધાનમ@ંી નર)AB મોદ2ના હCતે પાચંમી ઓગCટ) અયોHયામા ંIી રામ મ:ંદરનો 

િશલાયAસ કરાશે 

· ભાઈ-બહ)નના પિવ@  ેમના  તીક રMાબધંન, Iાવણી NPુણQમા અને નાPળયેર2 

Nનુમની પરંપરાગત IHધા અને ઉTલાસ સાથે ઉજવણી કરાઈ 

· રાWયમા ંઅનેક દદXઓએ કોરોનાને હરાZયો તો ટ)Cટ વધારાતા ંનવા ક)સ પણ મળ2 

આZયા 

· સાસણગીરમા ંિવકાસકામોનો  ારંભ - અને તાપીમા ંનવા પોલીસ Cટ)શન[ુ ંલોકાપ\ણ - 

સાડા એક@ીસ કરોડ ]િપયાનો ખચ\ થશે 

· રાWયમા ંઆવતીકાલથી ચાર :દવસ દરિમયાન હળવાથી મHયમ Zયાપક અને ક)ટલાકં 

Cથળે ભાર)થી અિતભાર) વરસાદની આગાહ2 કરાઈ 

· આ5 િવ^ સCં_ૃત :દવસની થઈ રહ)લી ઉજવણી 

 

 

 (Aaઝૂ dેક – આ  ાદ)િશક સમાચાર આપ આકાશવાણી અમદાવાદ – વડોદરા પરથી સાભંળ2 રeા છો) 

(સમાચારને fતે – આકાશવાણી – અમદાવાદ – વડોદરા ક)AB પરથી  સમાચાર Nરૂા થયા) 
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 ધાનમ@ંી નર)AB મોદ2 પાચંમી ઓગgટ)  અયોHયામા ંરામ જAમhિૂમ પર મદં2રનો 

િશલાAયાસ કરશે. આ iહ)રાત પછ2 અયોHયામા ંઉjસાહ[ું  વાતાવરણ જોવા મળ2 રહaુ ંછે. 

રામ રાiની રાજધાની ઓ રછામા ંપણ ઉjસવની તૈયાર2 કરવામાં  આવી રહ2 છે. ઓ રછાને 

lુદં)લખડંની અયોHયા પણ કહ)વામા ંઆવે છે. જયાથંી બેતવા નદ2[ું  પવી@ જળ અને રામ 

રાi મદં2રની માટ2 અયોHયા મોકલવામા ંઆવી છે. મHય  દ)શમા ંmુદા  mુદા સગંઠનોએ 

ઘરો અને મદં2રોને સiવવાની અપીલ કર2 છે. 

 

 

ભાઈ – બહ)નના િનભpળ  ેમની સાથે પોતાની રMા માટ) સેવા આપનારા  jયે 

qભુેrછા[ુ ં િતક એsુ ંરMાબધંન[ુ ંપવ\ આ5 સમt રાWયમા ંઉજવવામા ંઆZaુ.ં 

કોરોના કાળ વrચે જોક) બહ)નો uારા ભાઈને ઘર) જઈને રાખડ2 બાધંવાની સાથે 

ટ)કનોલોvનો ઉપયોગ કર2ને સોwયલ મી:ડયાના માHયમથી વી:ડયો કોલ uારા પણ રાખડ2 

બતાવી ભાઈના Mેમ_ુશળની  ાથ\ના કરવામા ંઆવી હતી.  

રMાબધંનની ઉજવણીના ક)ટલાકં િવિશgટ ઉદાહરણો પણ iણવા મxયા.ં અમર)લીના 

સાસંદ નારણભાઈ કાછ:ડયાના પ:રવાર) _ુyંુબના ભાઈઓની સાથે તેમના િવCતારમા ં

સફાઈકામ કરતા ંકોરોના યોHધાને પણ રાખડ2 બાધંી મ{ મી|ંુ કરાZaુ ંહ} ુ.ં 

સાસંદ Iીમતી રમીલાબહ)ન બારા અને ભાજપના મ:હલા મોરચાના બહ)નોએ 

ગાધંીનગરમા ં~�ુયમ@ંી િવજય ]પાણીને રાખડ2 બાધંીને સમt રાWયના ંMેમ_ુશળની 

 ાથ\ના કર2 હતી. ન:ડયાદની િસિવલ હો�Cપટલમા ંનસ\ બહ)નો uારા કોિવડ-19 ના દદXઓને 

રMાબધંન કર2 તેઓ જલદ2 સાi થયા તેવા ંઆશીવા\દ આ�યા હતા. 
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સાબરકાઠંા �જTલાના ઇડરમા ંરોટર2 �લબની અને d�ા_ુમાર2 બહ)નોએ બસ ડ)પોના 

કમ\યોગીએ રાખડ2 બાધંી સમાજ વતી આભરની લાગણી Zય�ત કર2 તેમના �ખુ સ~�ૃHધની 

qભુેrછા પાઠવી હતી.  

બીv તરફ ય�ોપિવતધાર2ઓ, dા�ણો uારા કોરોનાના કારણે ઘર) જ રહ2ને સોwયલ 

મી:ડયાના ઉપયોગ uારા વી:ડયો કોAફરAસથી ~�ુય Nરુો:હતની આગેવાની હ)ઠળ ય�ોપિવત 

બદલી હતી. દ:રયાખે�ઓૂ uારા દ:રયાકાઠંાના અનેક ગામોમા ંદ:રયાદવને નાPળયેર અને 

�ુડંદ2 ચડાવીને Nજૂન કરવામા ંઆZaુ ંહ} ુ.ં મોરબીમા ં108 ના તબીબો કમ�ઓ અને ચાલકો 

વગેર)ને રMાબધંન કરવામા ંઆZaુ ંહ} ુ.ં 

 

પિવ@ Iાવણ માસનો આ5 બીજો સોમવાર હોવાથી  િશવ મદં2રોમાં અને Nણુ�માના 

લીધે Iી _ૃgણ મદં2રોમા ંપણ ભાિવકો uારા દશ\નનો લાભ લેવાયો હતો. જો ક) મોટાભાગના 

દ)વાલયોમા ં~તુ�Nજુન, Cનાન ક) Cપશ\ની મનાઇ હોવાથી IHધા�ઓએ મા@ દશ\નનો લાભ 

લીધો હતો.  

ખાસ કર2ને  થમ જયોતીલ�ગ સોમનાથ, ઘેલા  સોમનાથ, નમ\દા તટના િશવાલયો, 

શહ)ર2 િવCતારોના �યાતનામ િશવાલયોના uારા ક) પગિથયા �ધુી જઇને પણ િશવભકતોએ 

ભોળાનાથના દશ\ન કર2ને સતંોષ માAયો હતો. �િુવ�યાત યા@ાધામ શામળાvમા ં પણ 

ભાિવકોએ સામા�જક  fતર iળવીને શામિવયાના દશ\ન કયા\ હતા. સોમનાથ મ:ંદરના 

Niુર2એ વ� ુમા:હતી આપી 

 

(ઓ:ડયો સોમનાથ મ:ંદર Niૂર2) 
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અને આ છે શામળાv મ:ંદરના Niૂર2 પર)શભાઈ દવેનો અહ)વાલ... 

 

(ઓ:ડયો શામળાv મ:ંદરના Niૂર2 પર)શભાઈ દવે) 

 

 

રાWયમા ંકોરોના સ�ંિમત ક)સોનો આ5 પણ વધારો જોવા મxયો હતો. િવિવધ 

�જTલાની વાત કર2એ તો આ5 મહ)સાણા �જTલામા ંવ� ુ22 પોPઝ:ટવ ક)સ ન{ધાયા હતા, તો 

23 દદXઓને સારવાર બાદ રi આપવામા ંઆવી હતી.  

દાહોદ �જTલામા ંઆ5 27 ક)સ પોPઝ:ટવ આZયા હતા, તો 24 લોકોને રi આપવામા ં

આવી હતી. અjયાર) હાલ 286 ક)સ સ�ંિમત છે. નમ\દા �જTલામા ંઆ5 વ� ુઆઠ ક)સ 

પોPઝ:ટવ આZયા છે. 5મા ંછ ક)સ રાજપીપળા અને એક ક)સ નાદંોદ અને એક ક)સ 

ડ)ડ2યાપાડા તા�કુામા ંન{ધાયો છે, તો 17 દદXઓ  સાi થતા ંરi અપાઈ છે. 

તાપી �જTલામા ંકોરોના પોPઝ:ટવના વ� ુબે ક)સો ન{ધાયા છે. �જTલામા ં_ુલ કોરોના 

પોPઝ:ટવની સ�ંયા 173 થઈ છે. હાલ 33 કોરોનાના એ��ટવ ક)સ છે. ખેડા �જTલામા ં10 ક)સ 

આ5 પોPઝ:ટવ ન{ધાયા છે 5 સાથે _ુલ �ક 658 ઉપર પહ{rયો છે. તો વડોદરામા ંઆ5 

એક જ :દવસમા ં93 ક)સ પોPઝ:ટવ ન{ધાયા છે. 

ડાગં �જTલા ંએક પણ પોPઝ:ટવ ક)સ આ5 ન{ધાયો છે અને આજની તાર2ખે એ��ટવ 

ક)સો 15 5ટલા ંછે. ગઈકાલે 33 સે�પલ લેવામા ંઆZયા હતા. 5માથંી 30 નેગે:ટવ આZયા છે 

અને @ણ પોPઝ:ટવ ન{ધાયા છે. 

આ5 મહ2સાગર �જTલામા ંસાત કોરોના પોPઝ:ટવ ક)સ સામે આZયા તો બીv તરફ 

નવ દદXઓએ કોરોનાને માત આપી છે. �જTલામા ંકોરોના પોPઝ:ટવ  ક)સની _ુલ સ�ંયા 431 
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પર પહ{ચી છે. વલસાડમા ં�જTલામા ંઆ5 @ણ ક)સ ન{ધાયા. �જTલામા ં_ુલ કોરોનાના 688 

ક)સ થયા. આ5 એક દદX[ુ ંમોત થaુ ંછે. 

 

રાWય ના  વાસન િવભાગે સાસણગીરના સાવજોને જોવા આવતા  વાસીઓ માટ) 

]િપયા @ીસ કરોડ ના ખચp િવકાસ કાય\ [ુ ંઆયોજન કaુ� છે.  _ુદરતી જગંલ [ુ ંસ�દરય 

 અકબધં રહ) તે માટ) દ)વળ2યા પાક\ મા ંિવિવધ િવકાસ કામો હાથ ધરાશે.  

 વાસન મ@ંી જવાહર ચાવડા જણાZaુ ંહ} ુ ંક)  વાસીઓ માટ) વાતા[_ુુPલત કાચની 

બસ ની ZયવCથા કરવા મા ંઆવશે ઉપરાતં  સો �ટ �ચો ટાવર બનાવી ~લુાકાતીઓ �ૂર 

�ૂર �ધુી જગંલ િનહાળ2 શક) તેsુ ંપણ આયોજન કરવા મા ંઆZaુ ંછે. સાસણ મા ંસનસેટ 

 પોઇAટ બનાવી િસ�હ દશ\ન ની સાથે �યૂ\ દશ\ન પણ થઇ શક) તે માટ) પણ  વાસન  િવભાગે 

કામગીર2 શ�ુ કર2 છે Iી જવાહર ચાવડા એ વ� ુજણાZa ુક). 

 

બાઈટ - જવાહર ચાવડા -  વસન મ@ંી 

 

તાપી �જTલાના વડા મથક Zયારા ખાતે નવા પોલીસ Cટ)શન [ુ ંઉદઘાટન �રુત ર)Aજ 

આઇv ના હCતે કરવામા ંઆZaુ ંહ} ું, એક કરોડ, ચાલીસ લાખ ]િપયાના ખચp તૈયાર થયેલા 

પોલીસ Cટ)શનના ઉદઘાટન વેળાએ તાપી �જTલા પોલીસ વડા , Zયારાના ધારાસ�ય , 

આરઈસી સ:હતના અિધકાર2ઓ પદાિધકાર2ઓ હાજર રeા હતા... ,  ાસPંગક ઉદબોધન મા ં

પોલીસ મહા િનર2Mક રાજ_ુમાર પા:ંડયનએ મા:હતી આપી. 

 

બાઇટ –રાજ_ુમાર પા:ંડયન 
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નૈઋjય રાજCથાન પર સ~Bુની સપાટ2થી દોઢથી સવા બે :કલોમીટર ¡ચે છવાયે�ુ ં

ચ�વાતી હવામાન હv યથાવત છે, તેના કારણે આવતીકાલથી લઈ ચાર :દવસ �ધુી 

રાWયના મોટાભાગના િવCતારોમા ંહળવાથી મHયમ Zયાપક અને ¢ાકં ¢ાકં ભાર)થી અિત 

ભાર) વરસાદ થવાની આગાહ2 કરાઈ છે. 

હવામાન િવભાગની અમદાવાદ કચેર2ના જણાZયા અ[સુાર બગંાળના અખાતમા ંહv 

વ� ુવરસાદ2 વાદળો બધંાઈ રeા ંછે અને તે વાયZય :દસામા ંઆગળ વધવાની શ¢તા છે. 

પ:રણામે આવતીકાલે વલસાડ, નવસાર2 �જTલામા ંઅને ક)AB શાિસત  દ)શ દમણ તથા 

દાદરાનગર હવેલીમા ંભાર)થી અિતભાર) તો ડાગં, તાપી, અમર)લી અને ગીર સોમનાથ 

�જTલામા ંક)ટલાકં Cથળે ભાર) વરસાદ થવાની આગાહ2 છે. 

lધુવાર) આ વાદળો રાWયના fદરના િવCતારોમા ંઆગળ વધશે તેવી શ¢તા છે. 

તેના લીધે છ£ી તાર2ખ સવાર �ધુીમા ંસમt દPMણ ¤જુરાત, સૌરાg¦ – કrછ અને ક)AB 

શાિસત દ2વ, દમણ તથા દાદરાનગર હવેલીમા ંહળવાથી મHયમ તો વલસાડ અને નવસાર2 

�જTલામા ંતથા અમર)લી અને ભાવનગર �જTલામા ંક)ટલાકં Cથળોએ Wયાર) સમt દPMણ 

¤જુરાતમા ંઅને સૌરાg¦ના દ:રયાકાઠંાના િવCતારોમા ં§ટા છવાયા ંCથળોએ ભાર)થી અિતભાર) 

વરસાદ થવાની વક2 છે.  

છ અને સાત તાર2ખ દરિમયાન રાWયના લગભગ તમામ �જTલાઓમા ંગાજવીજ સાથે 

હળવાથી મHયમ વરસાદ થવાની પણ શ¢તા છે. તો iમનગર, પોરબદંર અને દ)વhિૂમ 

uારકામા ં§ટો છવાયો ભાર)થી અિતભાર) વરસાદ પડવાની સભંાવના છે, Wયાર) રાજકોટ, 

�રુ)ABનગર, mૂનાગઢ, મોરબી �જTલામા ંક)ટલાકં Cથળે ભાર) વરસાદ પડ2 શક) છે. આ :દવસો 

દરિમયાન માછ2માર ભાઈઓ માટ) ચેતવણીની કોઈ �ચૂના નથી. 
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આ5 િવ^ સCં_ૃત :દવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવી  રહ2 છે.  ધાનમ@ંી નર)AB 

મોદ2એ સCં_ૃત ભાષાના સવંધ\ન અને અHયયનમા ંજોડાયેલા તમામ લોકોને qભુેrછા પાઠવી 

છે.  

Iી મોદ2એ કહaુ ંક) સCં_ૃત �ુદંર ભાષા છે. 5ણે ક)ટલાક વષ¨  �ધુી ભારતનો �ાન 

ભડંાર iળવી રા�યો છે. તેમણે તમામને અ[રુોધ કય¨ છે ક) સCં_ૃતને વ�ુ  લોકિ ય 

બનાવવા માટ) કામ કરવામા ં આવ.ે આ  સગેં ક)ABીય મા:હતી અને  સારણમ@ંી  કાશ 

iવડ)કર) દ)શવાસીઓન ેqભુેrછા પાઠવી છે.  

Iી iવડ)કર) કહaુ ં ક) ભારતમાવેંદ 5વા  ાચીન tથંોની રચના સCં_ૃતમા ં કરવામા ં

આવી છે. તેમણે કહaુ ંક) સCં_ૃત ભાષા ક)ટલીય અAય ભાષાઓની જનની છે. સરંMણ મ@ંી 

રાજનાથ િસ�હ) પણ સCં_ૃત :દવસ  સગેં દ)શવાસીઓન ેqભુેrછાઓ પાઠવી છે. 

 

 

આ5 દ)વભાષા સCં_ૃત :દવસ ઉજવાઇ રહયો છે. Iી સોમનાથ સCં_ૃત aિુનવિસ©ટ2 , 

વેરાવળ uારા ઓનલાઇન સCં_ૃત સ�તાહ[ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆZaુ ંછે. ૩૧ mુલાઇથી તેનો 

આરંભ થયો હતો અને સાતમી તાર2ખે Nણુા\¬ુિત થશે.આ5 સCં_ૃત :દવસ િનિમે ખાસ 

સમારોહ યોજવામા ંઆZયો હતો.  

સમt કાય\�મ[ુ ંઓનલાઇન  સારણ ફ)સlકુ લાઇવ પર કરવામા ંઆવેલ હ} ુ ં5મા ં

૭૦૦ 5ટલા લોકો જોડાયા હતા તેમજ વેબે�સ પર ૬૦5ટલા અHયાપકોએ હાજર2 આપી 

હતી. 

 

 


