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કોરોના સંદશ-ક છ મા ં
 થમ સાંભળ યે કોરોના સંદશ.. 

(કોિવડ-િસ નેચર) 

આરતી ભ  

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

થાિનક વરાજય ુ ંટણી 
 ક છમાં થાિનક વરાજય સં થાઓની ુ ંટણી માટ મતદાનની ગણતર ની  ઘડ માં 

આરંભ થશે. પાંચ નગર પાલકા, જ લા તેમજ ૧૦ તા ુકા પંચાયતનની ૪૪૦ બેઠકો પરના  

૧ હ ર ૧૩૧ ઉમેદવારના ભા યનો ફસલો ૧૫ લાખથી વ ુ મતદારો કરશે તે માટ ૧ હ ર 

૮૯૫ મતદાન મથકો ઉભા કરાયા છે. આજની  ુ ંટણી સાથે ક છની સાતમી નગરપા લકા ુ ા 

બારોઈ અ વ વમાં આવશે. 

આરતી ભ  

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

મન ક  બાત 
 ધાનમં ી નર  મોદ  આ  આકાશવાણી પરથી સવાર 11 વાગે સા રત થનાર મન 

ક  બાત કાય મમાં િવિવધ િવષયો ઉપર પોતાના િવચારો ય ત કરશ.ે 

 સવાર 11 વાગે હ દ માં મન ક  બાત ર ૂ કરાયા બાદ તરત જ ાદિશક ભાષાઓમાં 

તેના ભાવા ુવાદ ુ ં સારણ કરાશે.  

 મન ક  બાતના ાદિશક ભાષાઓમાં ભાવા ુવાદ ુ ં ુનઃ સારણ આ  રા ે આઠ વાગે 

 તે ભાષાના આકાશવાણીના ક ો પરથી કરાશે. આકાય મ ું  સારણ આકાશવાણી તથા 



 

 

ૂરદશનના બધા જ નેટવક પરથી કરશે. તેમજ ૂઝ ઓન એર વેબસાઇટ અને DD ૂ ઝ પરથી 

પણકરાશે. 

આરતી ભ  

નાયબ ુ યમં ી-કોરોના રસી 
 નાયબ ુ યમં ી િનિતન પટલે હરાત કર  છે ક 60 વષ થી વ ુ નાઅને 45 થી 

60 ની વય મયાદાના ુ દા ુદા રોગો થી અસર તને 1 માચથી વેકસીનઆપવામાં 

આવશે. ખાનગી હો પટલમાં સરકાર મા ય હોય યાં  વેકસીનના 150 અને 100 .વહ વટ  

ચા ના એમ ુલ 250 િપયા ૂકવવાના રહશે.  

 તેમણે વ ુમાંજણા ુ ક રા ય સરકાર ના આરો ય િવભાગ ના 2050 સરકાર  

હો પટલમાં નાગ રકોનેવેકસીનેશ  માં આપવામાં આપવામાં આવશે.  

 ક  સરકારના સહયોગથી રા ય સરકારને િવના ુ યે આપી છે તે માણે નાગ રકોને 

પણ િવના ુ યે સરકાર  હો પટલમાં આપવામાં આવશે.   

આરતી ભ  

અગ યની હરાત- ુઝ ુલેટ ન 
 એક અગ યની હરાત આ  યોજનાર થાિનક વરાજયની ુ ંટણી ગે આકાશવાણી 

ુજ સમાચાર િવભાગ ારા ણ િવશેષ ુલેટ ન સાર ત કરાશે નો સમય ખાસ ન ધી લેશે. 

બપોર ૧૨ ને ૧૫ િમિનટ, બપોર ૧ ને ૧૫ િમિનટ અને સાં  પાંચ વા યે હરાત ુર  થઈ. 

આરતી ભ  

ડ યા ટોય ફર 
 વદશી રમકડાનો મેળો દશમાં પહલીવાર યો ઈ ર ો છે. ણીએ તેની િવગત... 
 

( ડ યા ટોયફર-જ લસ) 

આરતી ભ  

ઈ.વી.એમ મશીનનો ઉપયોગ 
 આ  યો નાર નગરપા લકાઓની સામા ય ુ ંટણીમાં ઈ.વી.એમ મશીન ારા મતદાન 

કરવાની મહ વની ુચનાઓ. 

 મતદાર ઈ.વી.એમમાં પોતાની પસંદના ચાર ઉમેદવાર અથવા ચાર પૈક  ટલા 

ઉમેદવારોને મત આપવાનો હોય તેમના નામ સામેના કાય ુ બટન વારા ફરતી દબાવવા. 



 

 

 એક ઉમેદવારની સામે ુ ં બટન દબાવવાથી તેની બા ુમાં લાલ લાઈટ થશે. લાલ 

લાઈટ થાય યારબાદ બી  ઉમેદવાર સામે ુ ંબટન દબાવ ુ.ં 

 વ ુમાં વ ુ ચાર ઉમેદવાર સામેના બટન દબા યા બાદ સૌથી છે ુ પીળા રંગ ુ ં  

ર ટર બટન દબાવ ુ.ંયાદ રાખો, તમારો મત પીળા રંગના ર ટર બટન દબા યા પછ  જ 

ન ધાશે. 

 કોઈપણ ઉમેદવારને મત ન આપવો હોય તો મતદાર િવક પે નોટા(NOTA-ઉપર પૈક  

કોઈ નહ )નો ઉપયોગ પણ કર  શક છે. 

 જો મતદાર ઉમેદવાર ું અથવા નોટા ુ ં બટન દબાવી દ પછ  બદલવા માંગે તો 

દબાવેલ બટન ફર થી દબાવી પસંદગી રદ કર  શક છે અને નવેસરથી પસંદગી કર  શક છે. 

આ યા ર ટર ું પી  બટન દબા યા પહલા જ કર  શકાય છે.  

આરતી ભ  

લા કોરોના 
 ક છ લામાં વીતેલા ૨૪ કલાક દર યાન કોરોના સં મણના નવ 

પોઝીટ વલ કસ ન ધાયા હતા. ર શહર અને તા ુકામાં પાચં દદ ઓ તેમજ 

ુજ શહર અને તા ુકામાં  ૩ અને ગાંધીધામ શહરમાં  ૧ કસ એમ ુલ નવ  

પોઝીટ વ કસ  ન ધાયા હતા. અને પાંચ દદ ઓ ચેપ ુ ત થયા હતા.  

આરતી ભ  


