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 સાર ભારતી 

 ાદ)િશક સમાચાર િવભાગ, અમદાવાદ 

તાર#ખ : 14-07-2020      સા(ં : 2

વાર : વાર 

આકાશવાણી અમદાવાદ, વડોદરા....4ાદ5િશક સમાચાર હ3ના મોદ3  વાચેં છે. 

· કોરોનાનો  

  

   

 (;<ઝૂ ?ેક – આ 4ાદ5િશક સમાચાર આપ આકાશવાણી અમદાવાદ – વડોદરા પરથી સાભંળ# રDા છો)  

(સમાચારને Eતે – આકાશવાણી – અમદાવાદ – વડોદરા ક5;F પરથી  સમાચાર Gરૂા થયા)  
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રાજકોટ લોકાપLણ 

MOુયમPંી િવજય Qપાણીએ આ( રાજકોટ ખાતે િવિવધ 4કTપોUુ ંઇ-

લોકાપLણ તેમજ ઇ-ખાતMWૂતુL ક<ુX છે. રાજકોટ મહાનગરપા[લકા \ારા આ] 

નદ# પર સવા Pણ કરોડના ખચ̂ બનવવામા ંઆવેલ હાઈલવેલ [?જ ,.૧૫. 

કરોડ Qિપયાના તૈયાર થયેલ ખચ̂ dહeગળાજ નગર આવાસ યોજના ભાગ-1  

તથા fમાટL િસટ#ના પાન િસટ# 4ો(gટ EતગLત બનાવવામા ંઆવેલ fમાટL 

બસ fટોપUુ ંઈ-લોકાપLણ તેમજ વોડL ન.ં૧૨ મવડ# િવfતાર (ટકો ચોકડ# 

ખાતે સવા 42 કરોડના ખચ̂ િનમાLણ પામનાર ૫૦ એમ.એલ.ડ#. jમતાનો 

વોટર k#ટમે;ટ lલા;ટ , આ]ડ5મ પાસે સાડા સાત કરોડના ખચ̂ અબLન 

ફોર5fટ િવકસાવવાની કામગીર#Uુ ંઈ-ખાતMWુતૂL ક<ુX છે. 

(બાઈટ—િવજય ;પાણી) 

nૂધસાગર રોડ આ] નદ# બાoુ લો-લવેલ [?જ હતો (ના કારણ ે

ચોમાસાની ઋqમુા ંભાર5 વરસાદ દરrયાન નદ#ના Gરુ કારણ ેઆવનsવન 

માટ5 Mtુક5લી ઊભી થતી હતી. આ [?જ થવાથી ૨ લાખ શહ5ર#જનોણી 

આવનsવનની Mtુક5લી િનવાર# શકાશ ે

કોરોના અપડ)ટ-1 

રાજકોટ શહ5ર અને vજTલામા ંકોરોના વાયરસના વધતા સwંમણ સદંભ̂ 

કરવામા ંઆવતી કામગીર#ની સમીjા કરવા આરોxય અyસ[ચવ ડોgટર જયિંત 

રિવ રાજકોટ પહz{યા છે. તેમણ ેvજTલાના અિધકાર#ઓએ સાથે બઠેક કર# હતી. 
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બઠેકમા ંઆરોxય અિધકાર# ડોgટર રાWલુ ~lુતા , કલgેટર ર5rયા મોહન , અને 

પોલીસ કિમશનર મનોજ અyવાલ વગેર5 સાથે સકંલન કર#ને િવચારણા કર# 

હતી. તેમણ ેજણા�<ુ ંક5 શQઆતમા ંક;ટ5;ટમેનટની fk5ટ5] અસરકારક રહ# હતી 

અ;ય vજTલાઓની સરખામણીએ રાજકોટમા ંક5સ વ�યા ન હતા . તેમણ ેઉમે<ુX 

હq ુ ંક5 આપણ ેકોરોનાના દદ�ઓની સOંયા મયાLdદત રાખવામા ંસફળ થયા 

છ#એ. સરકાર \ારા �fવઝરલ;ેડની કંપનીએ બનાવેલી ખાસ દવાનો જ�થો પણ 

મગંાવી રાOયો છે. 

અમર5લી vજTલામા ંકોિવડ-૧૯ના વ� ુ૨૯ પો[ઝdટવ ક5સ નzધાયેલ છે. 

લાઠ#ના હર�રુGરુ દ5વળ#યા, ગગંાનગર, પોલીસ હ5ડgવાટLર, ખાભંાના 

સાળવા, મોટા બારમણ, લાઠ#, અકળા, �ંુકાવાવ, િશવનગર, ખાભંા, વડંા, 

ર#કડ#યા, લાપાળ#યા, ધાર-ક5રાળા, Gતુળ#યા, ભાડ, �રુગપરા, ડ5ડકડ#, લાસા, 

મોટા સમdઢયાળા, નાની વડાળમા ંક5સ પો[ઝdટવ આવેલા છે. આ ઉપરાતં 

લાઠ#ના કાછરડ#ના ૭૨ વષ�ય ��ૃાUુ ંnુઃખદ અવસાન થ<ુ ંછે. આમ 

અમર5લી vજTલામા ં૧૪ M�ૃ<,ુ ૮૬ dડfચા� થઈને ઘર5 ગયા છે તેમજ ૮૨ 

સારવાર હ5ઠળ છે. આજ �ધુી �ુલ ૧૮૧ પો[ઝdટવ ક5સ નzધાયેલ છે. 

કોરોના અપડ)ટ-2 

પચંમહાલ vજTલાના gલfટર ક;ટ5ઈ;મે;ટ એdરયા તર#ક5 sહ5ર કર5લ 

િવfતારો પૈક# વ� ુક5ટલાક િવfતારોને gલfટરMgુત sહ5ર કરq ુ ંsહ5રનાMુ ં

4િસ� કરવામા ંઆ�<ુ ંછે . Mgુત કરાયેલ િવfતારોમા ંહાલોલ નગરપા[લકાના 

Pણ િવfતારો એિશયાડનગર, આદશL સોસાયટ# અને ગોપીનગર િવfતાર તેમજ 
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કાલોલ નગરપા[લકાના શેઠ ફ[ળયા અને ઓમ �ુlલgેસ , કાલોલ તા�કુાના 

મલાવ ગામના પરા ફ[ળયા તેમજ રામનાથ ગામના પટ5લ ફ[ળયા િવfતારોનો 

સમાવેશ થાય છે . આ sહ5રનામાથી આ િવfતારોના �ુલ મળ#ને ૧૦૯ ઘરોના 

૩૨૮ �ય�gતઓને gલfટર gવોર5;ટાઈનમાથંી M�ુgત મળ# છે .  vજTલામા ંહાલની 

�fથિતએ �ુલ ૧૪૦ િવfતારો સwંમણના ક5સો મળવાના પગલ ેકોરોના 4ભાિવત 

િવfતારો તર#ક5 િનયPંણ હ5ઠળ Mકૂવામા ંઆ�યા છે . ( પૈક# ૬૪ િવfતારોને 

gલfટર Mgુત sહ5ર કરવામા ંઆ�યા છે �યાર5 બાક#ના ૭૬ િવfતારો હ] પણ 

િનયPંણ હ5ઠળ છે. 

તો તાપી vજTલામા ંઆ( નવા Pણ કોરોના પોઝીટ#વ ક5સ નzધાયા છે. 

Pણ કોરોના પોઝીટ#વ ક5સ નzધાયા છે. vજTલામા ંઅ�યાર �ધુીમા ં�ુલ 60 

કોરોના પોઝીટ#વ ક5સ નzધાયા છે.  

sમનગર vજTલમા ંછેTલા 24 કલાક દરમીયાન કોરોનાના ંવ� ુ14 ક5સ 

નzધાયા છે. sમનગર vજTલામા ંકોરોના સwંમીત દદ�ઓનો �કડો સાડા 

Pણસોને પાર થઈ ગયો છે. તો 19 �યdકતના ંમોત થયા છે. 

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

રા?ય કોરોના  

રા?યમા ંકોરોના વાયરસના ક)સોમા ંસતત વધારો થઈ રCો છે. છેFલા 

24 કલાકમા ંરાજયભરમાથંી કોરોનાના 902 ક)સ નHધાયા છે I એક જ 
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Kદવસમા ંનHધાયેલા ક)સોનો આ અMયારNધુીનો સૌથી મોટો Qક છે. આ સાથે 

જ, રા?યના Rુલ ક)સોનો Qક 42 હSરને પાર થયો છે.  

Nરુત TFલામા ંકોરોનાનો Qક 8 હSર 659 ઉપર પહHVયો છે. ગઇકાલે 

નHધાયેલા Rુલ ક)સોમાથંી સૌથી વX ુ287 ક)સ Nરુત YજFલામાથંી સામે આZયા 

છે ?યાર) અમદાવાદ TFલામા ં164 નવા દદ[ઓ નHધાયા છે. રા?યમા ં

કોરોનાના સૌથી વX ુ23 હSર 259 ક)સ અમદાવાદ YજFલામાથંી સામે આZયા 

છે.  

ગઇકાલે 10 દદ[ઓના કોરોનાના કારણે ]Mૃ_ ુથતા રા?યનો ]Mૃ_Qુક બે 

હSર 24 થયો છે. ગઇકાલે સૌથી વX ુ5 ]Mૃ_ ુNરુતમા ંનHધાયા છે. 

આરો`ય મaંાલયના જણાZયા ]જુબ ગઇકાલે રા?યભરમાથંી 608 

દદ[ઓને સારવાર બાદ રS અપાઈ છે. અMયારNધુી 29 હSર 608 દદ[ઓ 

કોરોનથી સાS થયા છે. રાજયમા ંહાલ કોરોનાના 10 હSર 945 દદ[ઓ 

સારવાર હ)ઠળ છે Iમાથંી 74 ની હાલત ગભંીર છે. 

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

અમર)લી  108  

             અમર5લી ]Tલાના રાoુલાના િવકટર ગામે મdહલાની 108ની ટ#મે 

dwdટકલ dડલેવર# કર# માતા અને બાળકનો આબાદ બચાવ કય� હતો . 

માતાની કોખમા ંરહ5� ુબાળક મળ પી જતા તેમને �ૃિPમ �ાસ અને 

અમદાવાદના િન ણાતં ડોકટરની સલાહથી સારવાર આપવામા ંઆવી હતી . 



Regional  News -07-2020 2.30-2.40 6 

 

મdહલાને 4�િૂતની પીડા ઉપડતા fથળ પર dડલવેર# કરવાની ફરજ પડ# 

હતી. 108ની ટ#મે બાળકના મzમાથંી મળ સકસન મશીનથી મળ બહાર કાઢ# 

�ૃિPમ �ાસની સારવાર આપી બાળકને બચા�યો હતો . અહ¡ અમદાવાદના 

િન ણાતં ડોકટરની સલાહ લઈ માતા અને બાળકની એr¢<લુ;સમા ંજ વ� ુ

સારવાર કરાઈ હતી . બાભંણીયા પdરવાર5 માતા અને બાળકની vજeદગી 

બચાવનાર 108ની ટ#મને [બરદાવી હતી.                                                                                                                              

 

                                   

                                                                                                             

અદાણી ફાઉeડ)શન 

ક{છમા ં�રૂજબાર#થી લખપત �ધુી તટ#ય , ખાડ#, કાદવ અને ખડકાળ 

(વો વૈિવ�યસભર સMFુ મ�fયકારો માટ5 ]વાદોર# હોવાથી માછ#માર 

સMદુાયના સહકારથી અદાણી ફાઉ;ડ5શન \ારા િવ� સMFુ dદવસ િનિમ£ ેMુદંરા 

ત�કુાના �ણુી ગામે સMFુ સફાઈ અ[ભયાન હાથ ધરવામા ંઆ�<ુ ંહq ું . 150 

dક.yા.થી વ� ુઘન કચરો nૂર કરવામા ંઆ�યો હતો . આ 4સગેં માછ#મારોને 

અUરુોધ કરતા ંલાઈવલી Wડૂ 4ો(gટના વડા માવ]ભાઈ બાર¤યા તેમજ 

ફાઉ;ડ5શનના સી.એસ.આર હ5ડ પ�ંgતબને શાહ5 માગLદશLન આપતા ંજણા�<ુ ંહq ુ ં

ક5, સMFુ આ]િવકાUુ ંમા�યમ હોવાથી તેનો dકનારો fવ{છ રાખવો એ આપણી 

સૌની ફરજ છે . િવ� સMFુ dદવસે દdરયા dકનાર5 વેરાયેલા lલા¦fટક , 
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માછ#માર#ની sળ , દોર# તથા ચdેરયામંા ંફસાયેલી sળ nૂર કરવામા ંઆવી 

હતી. �ુલ 150 dકલોyામથી વ� ુઘન કચરો nૂર કરવામા ંઆ�યો હતો. 

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

ઘાસચારામા ંઆMમિનભgર hામ પચંાયત 

      ક{છમા ં§જુ તા�કુાની �ુનર#યા yામ   પચંાયતે 

પ¨પુાલનમા ં  આ�મિનભLર બનવા માટ5 ઘાસUુ ંવાવેતર શQ ક<ુX 

છે.  ક{છમા ંપ¨ધુન મોટા 4માણમા ંછે �યાર5 ઘર�ગણે ઘાસચારો 

ઉગાડવાનો 4યોગ કર#   �ુનdરયા ગામે નવો રાહ ચ¡�યો છે .  �ુનdરયા 

yામ પચંાયતના સરપચં �રુ5શ છાગંાએ જણા�<ુ ંક5  

( બાઈટ Nરુ)શ છાગંા ) 

 

                                   

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

ઔષધીય રોપા  

મહ)સાણા YજFલાના ંિવસનગર તાkકુના ંઆ_ષુ hામ  કFપ- કાસંા 

ખાતે આ_ષુ વન બનાવવા માટ) દવાખાનાની mFુલી જ`યામા ં100 Iટલા ં

ઔષઘી રોપાnુ ંવાવેતર કરવામા ંઆZ_ુ ંછે. આ ઔષધીય વનને 

ધeવતંર3 વન નામ આપવામા ંઆZ_ુ ંછે. 
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આ ધeવતંર3 બાગમા ંઆબળા,ં પલાશ, સરગવો, Rંુવરપાoંુ ,pબFવ, 

નગીડા, િનqબકર)ણ, પKરSત, Iવા ઔષધીય રોપાnુ ંવાવેતર કરવામા ં

આZ_ુ ંછે. આ વાવેતર સમયે YજFલા આ_ુrવેKદક અિધકાર3 તેમજ તબીબી 

અિધકાર3ઓએ હાજર3 આપી હતી.                                                                                                                                                                                   

 

                                   

                                                                                                             

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

]sુય સpચવ  

મહ)સાણા YજFલામા ંકોરોના સકંમણના ંવધી રહ)લા ંક)સોને લઈ 

મહ)સાણા દોડ3 ]sુય સpચવ અનીલ ]કુ3મે સરક3ટ હાઉસમા ંYજFલાના ં

અિધકાર3ઓ સાથે બેઠક યોT કોિવડની tuથિત vગે સમીwા કર3 હતી. 

YજFલમા ંકોરોનાના દદ[ઓનો ]Mૃ_દુર નાxદૂ કરવા સધન કામગીર3 

કરવા જણાZ_ુ ંહz ુ.ં  

YજFલામા ં500 થી વX ુમોટા ઉધોગોમા ં1 લાખથી વX ુલોકો તેમજ 

N{ુમ, લX,ુ અને મ|યમ 7 હSરથી વX ુએકમોમા ં2 લાખથી વX ુ

રોજગાર3 મેળવી રCા છે. આ તમામ Zયવસાયી uથળોએ કોિવડની 

માગgદિશ}કાnુ ંપાલન જોવા Nચૂના ંઆપી હતી.                                                                                                                              
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વરસાદ 

સૌરા k અને દ[jણ ~જુરાતમા ંક5ટલાક fથળોએ છેTલા 24 કલાકમા ં

ધોધમાર વરસાદ નzધાયો છે. 

oૂનાગઢ vજTલાના વથંલીમા ંઅને ગીરસોમનાથ vજTલાના ગીરગઢડા 

ખાતે આ( સવાર5 4 વાxયા �ધુી 4 ©ચથી વ� ુવરસાદ ખાબªો હતો. 

ભાવનગર vજTલાના િશહોર ખાતે સવા Pણ ©ચ (ટલો વરસાદ થવાના 

અહ5વાલ છે. જયાર5 oુનાગઢ, �રુત, મોરબીમા ંવાકંાનેર ખાતે બ ે©ચથી વ� ુ

વરસાદ નzધાયો છે. ગઇકાલ ેરા�યના 21 (ટલા તા�કુાઓમા ંએકથી વ� ુ©ચ 

વરસાદ વરfયો હતો.  

oુનાગઢ અને ગીરસોમનાથ vજTલામા ંભાર5 વરસાદના કારણ ે

[ગરનારમાથંી નીકળતી નદ#ઓ બ ેકાઠં5 વહ# રહ# છે. �રુતમા ંપણ ભાર5 

વરસાદના પગલ ેરfતા ઉપર અડધાથી એક «ટ પાણી ભરાયા હોવાના 

સમાચાર છે. 

દરિમયાન સૌરા k, દ#વ, દમણ, દાદરાનગર હવેલી સdહત રા�યભરમા ં

ક5ટલાક fથળોએ હoુ પાચં dદવસ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મ�યમ વરસાદ 

થવાની હવામાન ખાતાએ આગાહ# કર# છે. 

સૌરા k ક{છ અને દ[jણ ~જુરાતમા ંઆગામી ચોવીસ કલાકમા ંભાર5 

વરસાદ પાડવાની આગાહ# હવામાન ખાતા એ કર# છે . હવામાન અિધકાર# 

જયત સરકાર5 જણા�< ુછે ક5 તાર#ખ 15 અને 16 oુલાઈ એ દ#વ , દમણ અને 

દાદરા નગરહવેલીમા ંપણ ભાર5 વરસાદ થઈ સક5 છે . તેમણ ેઉમે<ુX છે ક5 
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~જુરાતમા ંઅ�યાર �ધુીમા ંચોમાસાનો �ુલ 33 ટકા વરસાદ પડ# ¬ªૂો છે . 

મ�ય ~જુરાતમા ંપણ સારો વરસાદ થવાની આગાહ# છે. 

  

છોટા ઉદ)~રુ વાવણી  

              છોટા ઉદ5Gરુ vજTલામા ંવરસાદ વરસી જતા ંખ�ેતૂો ડાગંર 

રોપણીના કામમા ંજોતરાયા છે . છોટા ઉદ5Gરુ vજTલામા ંઅ�યાર �ધુીમા ં

લગભગ 41 હsર 747 હ5કટર જમીનમા ંવાવેતર થ<ુ ંછે . વાવણી બાદ 

વરાપ નીકળતા ંખતેરોમા ં�તર ખડે કર# ન¡દામણ કર# ખતેરો સાફ કર# 

ખ�ેતૂો ડાગંર ની રોપણીના કામમા ંજોતરાયા છે . છોટા ઉદ5Gરુ vજTલામા ં

ડાગંર, oુવાર, મકાઈ, qવુેર, અડદ, મગફળ#, dદવેલા, સોયા[બન, કપાસ, 

શાકભા], ઘાસ ચારો �ગેર5U ુ ંવાવેતર થ<ુ ંછે. આમ vજTલા મા ં�ુલ 41 હsર 

747 હ5કટર મા ંવાવેતર થ<ુ ંછે અને આ વષ^ વરસાદ 4માણસર વરસતા ં

એકંદર5 ખતેી બૂ સાર# હોવાUુ ંખ�ેતૂો જણાવી રDા છે.                                                                                                                              
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]ટ#< ુ

  ]ટ#<નુા છેTલા વષLના િવ®ાથ�ઓની ઓનલાઈન  અને ઓફલાઇન 

પર#jા અUwુમે 30 oુલાઈ અને 17 ઓગfટથી શQ  થશે. 

~જુરાત ટ5કનોલો]કલ <િુનવિસ¯ટ# (]ટ#<)ુએ િવિવધ શાખાઓના છેTલા 

વષLમા ંઅ°યાસ કરતા ંિવ®ાથ�ઓ માટ5 ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન બનંે 4કારની 

MCQ ફોમ̂ટમા ં70 માકLની પર#jાની તાર#ખ sહ5ર કર# છે. ઓનલાઈન  પર#jા  30 

oુલાઈથી શQ થશ.ે �યાર5 ઓફલાઈન પર#jા 17 ઓગfટ થી શQ  થશે. 

ઓફલાઇન  પર#jા માટ5 ]ટ#< ુ\ારા રા�યના તમામ vજTલાના 350 ક5;Fો પર 

પર#jા લેવામા ંઆવશે.   (મા ંદર5ક ક5;F પર સોtયલ dડfટ;સUુ ંપાલન થાય તે 

માટ5 વગL દ#ઠ 15 િવ®ાથ�ઓની બેઠક �યવfથા કરવામા ંઆવશે. 

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

                                                                                                             


