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આકાશવાણી +જુ 

સમાચાર વાચક: આ3તુોષ 6તાણી 

ક789ટુરાઈઝ : પલક પટ=લ 

તાર>ખ : ૧૩-૦૭-૨૦૨૦ સોમવાર    સમય : સાGં ૬:25 કલાક=  

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

IJુયમKંી-મોરબી ટંકારા Mએમડ>સી: 

  

           - આ3તુોષ 6તાણી 

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

રાPય-QાRૃિતક ખેતી: 
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           - આ3તુોષ 6તાણી 

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

કોરોના WXથિત-Zજુરાત: 

 રાPયમા ંગઈકાલે નોવેલ કોરોના –કોવીડ ૧૯ િવષા]ુ ંસં̂ મણની સારવાર લીધા બાદ 

૫૧૩ દદbઓ XવXથ થતા તેમને હોWXપટલમાથંી ઘર= જવાની રf આપવામા ંઆવી. આ સાથે 

કોરોનાની સારવાર બાદ XવXથ થતા ડ>Xચાg થયેલ દદbઓની સJંયા ૨૯,૧૮૯ થઇ છે. 

ગઈકાલે રાPયમા ંકોવીડ ૧૯ના નવા વk ુ૮૭૯ પોઝીટ>વ ક=સો નlધાતા રાPયમા ંકોરોના 

સં̂ મીતોની સJંયા ૪૧,૯૦૬ થઇ છે જયાર= રાPયમા ંગઈકાલે કોરોના થી વk ુ૧૩ દદbઓના 

મોત નlધાતા Inૃ9 ુoક ૨,૦૪૭ થયો છે.  

           - આ3તુોષ 6તાણી 

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

કોરોના WXથિત-કpછ: 

 કpછ Mqલામા ંગઈકાલે નોવેલ કોરોના કોિવડ ૧૯ િવષા]ુ ંસં̂ મણના નવા વk ુસાત 

પોઝીટ>વ ક=સ નlધાયા છે. આ સાથે Mqલામા ંકોવીડ ૧૯ િવષા]ુ ંસં̂ મણના Rુલ પોઝીટ>વ 

ક=સોની સJંયા ૨૪૯ થઇ છે. 

 આ 6ગે સrાવાર sKુો પાસેથી Qા8ત માtહતી અvસુાર કpછમા ંગઈકાલે નlધાયેલા 

કોરોનાના ક=સોમા ં+જુમા ંKણ, 6fરમા ંબે, જયાર= ગાધંીધામ અને ભચાઉમા ંએક એક 

પોઝીટ>વ ક=સ નlધાયા છે. Mqલામા ંગઈકાલે સાત દદbઓ કોરોનાની સારવાર બાદ XવXથ 

થતા તેમને હોWXપટલમાથંી ઘર= જવાની રાf આપવામા ંઆવી હતી. આ સાથે Mqલામા ં

અnયાર sધુી કોરોનાની સારવાર બાદ ડ>Xચાg કરવામા ંઆવેલા દદbઓની સJંયા ૧૫૯ થઇ 

છે. Mqલામા ંકોવીડ ૧૯ િવષા]ુ ંસં̂ મણથી અnયારsધુી Rુલ ૧૧ દદbઓના મોત નlધાયા છે. 

હાલમા ંMqલામા ંકોરોનાના સt^ય પોઝીટ>વ ક=સોની સJંયા ૭૯ છે.  

           - આ3તુોષ 6તાણી 

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

+જુ-બીએસએફ-z{ૃારોપણ: 

 Mqલા મથક +જુ ખાતે સીમા sરુ{ા દલ બીએસએફની કોડક> રોડ WXથત IJુય કચેર>  
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સRુંલમા ંz{ૃારોપણનો કાય|^મ યોfયો હતો. Gમા ંબીએસએફના ડ>આઈM સIુદંરિસ}હ ડબાસ 

સtહતના અિધકાર>ઓ, જવાનો તથા કમ|ચાર>ઓ જોડ>ને િવિવધ Qકરના z{ૃોvુ ંવાવેતર ક9ુ~ 

હ� ુ.ં  

           - આ3તુોષ 6તાણી 

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

કpછ-કંડલા-િસઆઇએસએફ-z{ૃારોપણ: 

 ક=��ીય ઔ�ો�ગક sરુ{ા દલ-િસ.આઇ.એસ.એફ.ની કંડલા ખાતેના દ>નદયાળ પોટ|  9િુનટ 

�ારા 6fર ફોર=Xટ િવભાગ સાથે મળ>ને િવિવધ િવXતારોમા ંએક હfરથી વk ુz{ૃોvુ ંવાવેતર 

કરવામા ંઆ�9ુ ંહ� ુ.ં આ Qસગેં િસ.આઇ.એસ.એફ.ના આિસXટ�ટ કમા�ડર નર=��િસ}હ, વન 

િવભાગના ભાવેશભાઈ સtહતના અ�યો ઉપWXથત ર�ા હતા.  

           - આ3તુોષ 6તાણી 

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

કpછ-વરસાદ: 

 કpછ Mqલામા ંગત સ8તાહમા ંલગભગ દરરોજ ઝરમરથી ધોધમાર sધુીની મહ=ર 

વરસાવી મેઘરાf એ Mqલામા ંગઈકાલથી િવ�ામ લીધો છે. જો ક= Mqલા કં�ોલ �મ પાસેથી 

Qા8ત માtહતી અvસુાર આG બપોરના બે થી ચાર વા�યાના અરસામા ં6fરમા ંચાર 

મીલીમીટર વરસાદ નlધાયો છે તે િસવાય Mqલામા ંઅ�ય કોઈ પણ Xથળેથી વરસાદ થયો 

હોવાvુ ંનlધા9ુ ંનથી. 

 દરિમયાન હવામાન િવભાગ �ારા આગામી તાર>ખ ૧૭ મી &ુલાઈ sધુી Mqલામા ં�ટા 

છવાયા હળવા થી ભાર= વરસાદની સભંાવના �ય�ત કરવામા ંઆવી છે. Mqલામા ંઆG મહrમ 

તાપમાન ૩૩ જયાર= લ�તુમ તાપમાન ૨૭ ડ>�ી સે�qસયસ આસપાસ નlધા9ુ ંહ� ુ.ં 

           - આ3તુોષ 6તાણી 

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

 


