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 સાર ભારતી 

 ાદ)િશક સમાચાર િવભાગ, અમદાવાદ 

તાર2ખ : 23-09-2020      સા5ં : 7.10 to 7.20pm 

વાર : 6ધુવાર 

આકાશવાણી અમદાવાદ, વડોદરા.... ાદ)િશક સમાચાર  પલ $ની વાચેં છે. 

· કોરોના ટ)Aટ વગર બોગસ CરપોટE  કાઢ2 આપતી  પેથોલોI લેબોર)ટર2 શોધી કાઢ2 . 

પોલીસ કાયEવાહ2 સCહતના  કડક પગલા ંભરવા Lપાણી સરકાર) Mુકમ કયN   

· મCહલાઓની આિથPક આQમિનભEરતા માટ) દ સ લાખ સખી મડંળ Sધુી   એક હUર 

કરોડVુ ંબેWક િધરાણ પહોચાડવા સરકાર ખાસ  યાસ કરશે 

· કોરોના સXંમણ રોકવા કYછમા ંઆશાZરુા માતાના મઢ ખાતે નવરા[ી દર\યાન માઈ 

ભ^તો માટ) મCંદર બધં રાખવાનો િનણEય લેવાયો 

· શ_^તપીઠ aબાIનો નગર િવAતાર ખાસ ડ)વલપમેWટ ઓથોCરટ2મા ંતબદ2લ કરb ુ ંિવધેયક 

િવધાન સભા મા ંરcૂ થeુ ં

· પાટણના વીર મેઘમાયા Aમારક માટ) Lપાણી  સરકાર) વg ુ૪ કરોડ ૩૫ લાખની 

ફાળવણી કર2 

· ચોમાસાના aિતમ પડાવમા ંહળવાથી ભાર) વરસાદ આગામી ચાર Cદવસ પાડવાની 

આગાહ2  હવામાન ખાતાએ આપી 
 

 

·  (Weઝૂ mેક – આ  ાદ)િશક સમાચાર આપ આકાશવાણી અમદાવાદ – વડોદરા પરથી સાભંળ2 રnા છો) 
(સમાચારને aતે – આકાશવાણી – અમદાવાદ – વડોદરા ક)Wo પરથી  સમાચાર Zરૂા થયા) 
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ખોટા કોિવડ ટ/0ટ જયતંી રિવ 

 6જુરાતમા ંક/ટલીક ખાનગી લેબોર/ટર<ઝ >ારા પૈસા લઈને કોિવડ નેગેBટવના 

ખોટા  સBટCBફક/ટ આપવામા ંઆવતા હોવાના અહ/વાલો Hગે રાIય સરકાર/ કડક પગલા ંભરવાના 

શ  કયાL છે. મીBડયામા ંછપાયેલા અહ/વાલો સામે આN રાIય મOંી મડંળની બેઠકમા ંચચાL થઈ 

હતી અને TUુય મOંી >ારા તપાસ કર<ને કડક પગલા ંભરવાના આદ/શ અપાયા છે. 

મOંી મડંળના આ િનણLયની માBહતી આપતા રાIયના આરોXય િવભાગના અY સZચવ ડો. 

જયતંી રિવ એ જણા\]ુ ંહ^ ુ ંક/ _રુતની એક લેબ`ુ ંલાયસaસ સ0પેaડ કર<ને ફોજદાર< દાખલ 

કરવાની _ચૂના આપવામા ંઆવી છે. 

ડો. જયતંી રિવ એ વc ુમાBહતી આપી. 

(બાઇટ – ડો. જયતંી રિવ ) 

TUુયમOંી મBહલા ઉfકષL યોજના-સીએમ 

pqુયમ[ંી િવજય Lપાણીએ કs ુછે ક) pqુયમ[ંી મCહલા ઉQકષE યોજના aતગEત મCહલાઓને 

આQમિનભEર બનાવવાV ુલvય છે. 10 મCહલાઓV ુ1 સખીમડંળ એમ 10 લાખ સખીમડંળો wારા 

1000 કરોડની આ યોજનાથી 50 લાખ લોકોને આિથPક આધાર આપવાની રાજય સરકરાની નેમ 

છે. યોજના િવશે વgમુા ંpqુયમ[ંીએ જણાxe ુક) આ યોજનાનો ઉદ)શ મા[ 0 ટકા xયાજની લોન 

ઉપલyધ કરાવવાનો જ નહ2 પરંb ુબહ)નોને આિથPક દz{ટએ આQમિનભEર બનવવા aગેનો છે. 

િવપર2ત સજંોગોમા ંમCહલાઓ આIવકા રળ2ને Aવયનંે તેમજ પCરવારને મદદLપ બની શક) છે. 

આ યોજના માટ)V ુિધરાણ, બ|કો આપશે અને બ|કોને xયાજ }કૂવ~ુ ંરાજય સરકાર wારા કરાશે. 
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pqુયમ[ંીએ કs ુહb ુક) આઇસીઆઇસીઆઇ, એચડ2એફસી તથા એકસીઝ બ|કો સાથે રાજય 

સરકાર) MOU કર)લા છે. 65 અબEન X)Cડટ સોસાયટ2ઓ, 43 કલAટર સોસાયટ2ઓ સCહતના �ુલ 

367 મCહલા �પુને લોન અપાઇ }કૂ2 છે. િવધાનસભા�હૃમા ંમCહલા અને બાળક�યાણમ[ંી 

િવભાવર2બેન દવેએ જણાxe ુક) રાજયની નાર2શCકત માટ) નવી Cદશા ખોલતી અને �Wૂય ટકા 

xયા5 લોકોને લોન આપવાની આ યોજના દ)શની સવE થમ યોજના છે. 

માતાના મઢમા ંનવરાિO 

 કYછમા ંઆશાZરુા માતાના મઢ ખાતે નવરા[ી દર\યાન મCંદર બધં રાખવાનો િનણEય 

લેવાયો છે, 5થી કોરોના સXંમણનો ફ)લાવો રોક2 શકાય. દરવષ� નવરાિ[મા ંલાખો પદયા[ી અહ2 

પહ�ચતા હોવાથી ૧૩ ઓકટોબરથી રપ  ઓકટોબર Sધુી મCંદર બધં રાખવાનો િનણEય વહ)લસર 

લેવાયો હોવાVુ ં નખ[ાણા-લખપત  ાતં અિધકાર2  િવણિસ�હ �તાવતે જણાxe ુછે 

            ( બાઈટ  ાતં અિધકાર2  િવણિસ�હ �તાવત ) 

Hબાi 

 બનાસકાઠંામા ંઆવેલા   qયાત યા[ાધામ aબાIના સમ� િવAતારને ડ)વલપમેWટ ઓથોCરટ2મા ં

તબદ2લ કરવાની કાયEવાહ2 રા�ય સરકાર) કર2 છે. યા[ાધામ િવકાસ િવભાગના મ[ંી Cદલીપ 

ઠાકાર) િવધાનસભામા ંઆ5 િવધેયક રcૂ કeુ� હb ુ ંઅને જણાxe ુહb ુ ંક)  નવા કાયદાથી aબાI 

મCંદર િવAતારનો િવકાસ થશે અને ભાિવક ભ^તોને વg ુSિુવધાઓ મળ2 રહ)શે. આ િવધેયકની 

જોગવાઇ aગે તેમણે કsુ ંહb ુ ંક) આ ઓથોCરટ2 નગરપા�લકાની 5મ કામ કરશે અને ઔ�ો�ગક 

િવકાસની નવી Cદશા ખોલશે. આ ઓથોCરટ2ના અ�ય� અને િનયામક મડંળની રચના કાયદો 
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બનાxયા પછ2 કરવામા ંઆવશે , 5મા ં�જ�લા પચંાયતના એક સ�ય ઉપરાતં મોટ)ભાગે 

અિધકાર2ઓ રહ)શે. 

મેઘમાયા 0મારક માટ/  .૪.૩૫ કરોડ ની ફાળવણી  

 પાટણ ખાતે આવેલા વીર મેઘમાયા Aમારકના નવિનમાEણ માટ) Lપાણી  સરકાર wારા વg ુ

L.૪ કરોડ ૩૫ લાખ ની ફાળવણી કરવામા ંઆવી છે. વીર મેઘમાયા િવ� મેમોર2યલ 

ફાઉWડ)શનના ચેરમેન અને સાસંદ ડૉ. Cકર2ટ સોલકં2ની દરખાAતના પગલે બીU તબ�ાના બાક2 

કામો માટ) આ રકમ ફાળવવામા ંઆવી છે. 

આજથી ૯૦૦ વષE પહ)લા �જુરાતની તQકાલીન રાજધાની પાટણના સહસ[�લ�ગ તળાવમા ં

પાણીની સમAયા �ૂર કરવા લોકCહતાથ� AવેYછાએ બ�લદાન આપનારા વીર મેઘમાયાની આ 

શહાદતની ગાથા �ચરંIવી બને તે માટ) તેમના AમારકVુ ંનવીનીકરણ કરવામા ંઆવી રsુ ંછે. 

વીર મેઘમાયા િવ� મેમોર2યલ ફાઉWડ)શન એWડ CરસચE સેWટરના િવકાસ માટ) aદાIત L.૭ કરોડ 

અગાઉ ફાળવાઈ }�ૂા છે. 

આર. સી. ફળnુ – ખેoતૂોને પેક/જ 

�ૃિષ મ[ંી આર. સી. ફળ�ુ એ કsુ ંછે ક) અિત�zૃ{ટથી Vકુશાન�Aત એકપણ ખે તૂ સહાયથી વZંચત 

રહ/ નહp તે`ુ ં પાણી સરકાર qયાન રાખશે . િવધાનસભા પBરસર ખાતેથી બોલતા sી ફળnુએ 

ઉમે]ુt હ^ ુ ંક/ રાIયના ૨૦ wજxલાના ૧૨૩ તાzકુાના તમામ ખેoતૂોને  િપયા 3700 કરોડના પેક/જ 

હ/ઠળ આવર< લેવાયા છે. તેમણે ઉમે]ુt હ^ ુ ંક/ ૩૩ ટકાની વc ુ`કુસાન ધરાવતા ખેoતૂોને િપયત 

િવ0તારમા ંહ/કટરદ<ઠ  .૧૩ ,૫૦૦ અને Zબનિપયત િવ0તારમા ંહ/કટરદ<ઠ  ૧૦ હ$રની સહાય બે 

હ/કટરની મયાLદામા ં{કૂવાશે. ૧લી ઓકટોબરથી ઓન લાઇન અરi ખેoતૂ જમા કર/ 
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પછ<  ચકાસણી બાદ DBT >ારા સીધા તેના બેaક ખાતામા ંસહાય ની રકમ જમા થશે sી ફળnુએ 

ઉમે]ુt હ^ ુ ંક/ છેxલા ંચાર વષLમા ં}ુદરતી આપદામા ંHદાN  .૭૪૫૮ કરોડ ખાસ પેક/જ ખેoતૂો માટ/ 

$હ/ર કર< સહાય {કૂવી આપવામા ં પાની સરકાર મોખર/ રહ< છે. 

ગોધરા – �ધાનમOંી જનઆરોXય યોજના 

 પચંમહાલ સCહત આખા �જુરાતના ગર2બ લોકો માટ)  ધાનમ[ંી જનઆરો¡ય યોજના 

¢બૂ ઉપયોગી સા�બત થઈ છે. માદંગી આવે તો કરજમા ંઉતર2 જવાના Cદવસો હવે Uણે Zરૂા 

થયા હોય તે�ુ ંઆમ આદમી અVભુવે છે. પચંમહાલ 5વા આCદવાસી �જ�લાથી આવેલ CરપોટE  

 Abતુ છે.  

              ( ઓCડઓ ક)£Sલુ – િવZલુ ZરુોCહત, પીટ2સી ) 

વરસાદ - આગાહ< 

  �જુરાતમા ંહળવાથી ભાર) વરસાદની આગાહ2 હવામાન ખાતાએ કર2 છે. મૌસમ વૈ¡નનીક 

મનોરમા મોહતંીએ જણાxe ુછે ક) રા�યમા ંચોમાSુ ંહવે તેના aિતમ પડાવમા ંછે અને Sકૂા પવનો 

શL થઈ જતા ંએકાદ અઠવાડ2યા પછ2 વરસાદ2 Cદવસો Zરૂા થયા હોવાનો અVભુવ �જુરાતમા ં

થશે . તેમણે ઉમેeુ� હb ુ ંક) મ�ય ભારતમા ંલો  ેશર િસAટમ સCXય થeુ ંહોવાથી  દ��ણ 

�જુરાતમા ંમ�યમ થી ભાર) વરસાદ પડ2 શક) છે. તેમની આગાહ2  માણે નમEદા , તાપી, ભ¦ુચ, 

Sરુત,વડોદરા, વલસાડ, નવસાર2, ડાગં, ઉપરાતં દમણ અને દાદરા નગર હવેલી મા ંઆગામી બે 

Cદવસ મા ંભાર) વરસાદની શ�તા છે. સૌરા{§ના દCરયા કાઠંાના �જ�લાઓ 5વા ક) અમર)લી, ગીર 

સોમનાથ, ભાવનગર, પોરબદંરમા ંપણ ભાર) વરસાદની આગાહ2   કરવામા ંઆવી છે.   દ��ણ 

�જુરાત અને સૌરા{§મા ંઠ)રઠ)ર વરસાદ થઇ રnો છે. ગીર સોમનાથ �જ�લામા ંS[ુાપાડા , 

તાલાલા અને કોડ2નારમા ંસવારથી ભાર) ઝાપટા ંપડ2 રnા હોવાથી ખેતરમાથંી ખળામા ંલઈ 
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જવાની મગફળ2નો જ¨થો પલળ2 ગયો છે.  અમર)લી પથંકમા ંવરસાદનો બીજો રાઉWડ શL થતા ં

10 જળાશય ફર2 છલકાયા ંછે . ભLચ I�લામા ંમેઘરાU pશુળધાર વરસતા �જ�લાના 9 

તા©કુામા ંજળબબંાકારની _Aથિતને પગલે જનIવન ખોરવાe ુછે. સૌથી વg ુવરસાદ aકલે�ર 

તા©કુામા ંનોધાયો હતો. ભLચના આCદવાસી િવAતારમા ંઆવેલા ને[ગં તા©કુામા ંઆ વષ� સૌથી 

વg ુ70.8 ªચથી વg ુવરસાદ થયાના અહ)વાલ છે. 

કોરોના સ�ંમણ 6જુરાત 

 6જુરાતભર મા ંકોરોના ને કા� ૂમા ંલેવા માટ/ �યfન સૌ કર< ર�ા છે. રાજકોટ 

�]િુનસીપલ  કિમશનર ઉBદત અYવાલે જણા\]ુ ંહ^ ુ ંક/   કોરોનાલ�ી સેવા ઘર બેઠા �રૂ< પાડવા 

માટ/  ૫૦ ધનવતંર< રથ , ૨૩ સiંવની રથ , ૧૮ ‘૧૦૪ સેવા’ રથ અને ૩૬ થી વc ુકોિવદ – ૧૯ 

ટ/0ટpગ \હ<કલ સહ<ત }ુલ ૧૩૦ થી વc ુવાહનો કાયLરત છે.  ભ�ુચ ના ઝગBડયા મા ં0ટ/ટ બેaક 

ઓફ ઈ�aડયા ના �ાaચ મેનેજર કોરોના પોZઝBટવ જણાતા Oણ Bદવસ માટ/ �ાaચ બધં કર< 

દ/વાઈ છે અને તમામ કમLચાર< ના કોરોના ટ/0ટ હાથ ધરાયા છે. સોમનાથ મBંદર પBરસર મા ં�0ટ 

ના કમLચાર< અને યાOીઓ માટ/ કોરોના ટ/0ટ નો ક/�પ યોi 55 Nટલા ટ/0ટ કરાયા હતા , Nમા ં

બધા લોકો નેગેBટવ જણાયા હતા   વેરાવળ ની કોિવડ હો�0પટલ મા ંડો�ટર ઉપર �ુમલો કરનાર 

�ભાસ પાટણ ના એક શUસ ને પાસા હ/ઠળ પકડ< સાબરમતી Nલ ભેગો કરાયો છે. ©ણુાવાડા 

ખાતે મહ2સાગર �જ�લા પચંાયત કચેર2 મા ં 250થી વg ુxય_^તઓએ પોતાના કોરોના ર)પીડ 

એWટ2જન ટ)Aટ   કરાxયા હતા , 5મા ં�જ�લા િવકાસ અિધકાર2 નેહા�ુમાર2નો પણ સમાવેશ થાય 

છે.  વડોદરા મા ંવg ુ[ણ નગર સેવક કોરોના પો�ઝCટવ આપતા સXંમણ નો ભોગ બનેલા 

રાજક2ય આગેવાનોની સqંયા વધી છે.         આ5 વg ુબહાર આવેલા કોરોના ક)સ ની �જ�લા વાર 

_Aથિત Uણીએ તો વડોદરા મા ં124 , દાહોદ મા ં12 , મહ)સાણા મા ં32 , મહ2સાગર મા ં13 , નમEદા 

મા ં11 , નવસાર2મા ંનવ , છોટા ઉદ)Zરુ મા ંપાચં , વલસાડ મા ંસાત , પાટણ મા ં21 , નવા ક)સ 

બહાર આxયા છે. 
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\યાયામશાળા 

 રા�ય સરકાર) આણદંમા ંxયાયામશાળાની જમીન રા�ય હAતક લઈને Qયા ંિસિવલ હોAપીટલ 

બનાવવાVુ ંન�2 કરવામા ંઆxeુ ંછે. આણદં �જ�લો ખેડા �જ�લામાથંી અલગ પડ«ાને ૨૩ વષE 

વીતી ગયા હોવા છતા ં�જ�લાને િસિવલ હોAપીટલની Sિુવધા મળ2 નહોતી . 5ને લઈને રા�ય 

સરકારમા ંઅનેક વખત રcુઆત કરવામા ંઆવી હતી . આખર) રા�ય સરકાર) આણદંના 

xયાયામશાળાની જમીન રા�ય હAતક લઈને તેને આરો¡ય િવભાગને સોપી Qયા ંિસિવલ હોAપીટલ 

બનાવવાVુ ંન�2 કરવામા ંઆxeુ ંહb ુ . આણદંના ધારાસ�ય કાિંતભાઈ સોઢા પરમાર) xયાયામ 

શાળામા ંજ િસિવલ હોAપીટલ બનાવવામા ંઆવે તો �જ�લાવાસીઓને આરો¡યલ�ી સેવાઓનો 

ઉમ લાભ મળે તેમ છે તેવી રcુઆતો કર2 હતી . આ ઉપરાતં ભાજપના નેતાઓ તેમજ િવિવધ 

સગંઠનોએ પણ સરકારમા ંરcુઆતો કર2 હતી. આણદંના કલે^ટર) અગાઉથી જ આ જમીન આરો¡ય 

િવભાગને ફાળવી આપી છે . હવે આ પસદં થયેલી જમીન પર હો_Aપટલના બાધંકામ માટ) નકશા , 

ટ)Wડરની કાયEવાહ2 આરો¡ય અને પCરવાર ક�યાણ િવભાગ wારા કરવામા ંઆવનાર છે.  

 


