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 સાર ભારતી 

 ાદ)િશક સમાચાર િવભાગ, અમદાવાદ 

Regional Midday  News 19-06-2021 at 2.20-2.25 Pm 

આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા.... ાદ)િશક સમાચાર 

 6કુ)શ 89ુતા વાચેં છે. 

  

  

  

  

  

  

( !ઝૂ %ેક – આ )ાદ,િશક સમાચાર આપ આકાશવાણી અમદાવાદ 

– વડોદરા પરથી સાભંળ> ર?ા છો) 

(સમાચારને Bતે – આકાશવાણી – અમદાવાદ – વડોદરા ક, D 

પરથી  સમાચાર Eરૂા થયા) 
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કોરોના સદં)શ 

  

સમાચાર પહ)લા ંસાભંળBએ કોરોના Dગેનો આ ખાસ સદં)શ...... 

(કોિવડ િસFનેચર ટHનુ) 

----------------------------------------  
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મન6ખુ માડંવીયા  

 કલોલ ખાતે ઇJકો Kારા ઉMપાNદત પયાOવરણ અPRુળૂ નેનો !Nુરયા 

ખાતર- SલTUવડ Vલા ટની ક, Dીય મXંી મનYખુ માડિવયાએ [લુાકાત લીધી 

હતી. 

િવ^માં સૌ)થમવાર ઇJકો- કલોલ ખાતે નેનો બાયોટ,કનોલોa NરસચO 

સે ટર-NBRCમાં નેનો ફNટcલાઇઝર તૈયાર કરવામા ંઆe!ુ ંછે. ઇJકોના વાઇસ 

ચેરમેન  Nદલીપ સઘંાણી, ઇJકોના મેનેજhગ ડાયર,કટર  સNહત અિધકાર>ઓ 

ઉપTkથત ર?ા.  
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JKુયમLંી - ગીરસોમનાથ  

 [lુયમXંી િવજય mપાણીએ સૌરાnoના દNરયા Nકનારાના ગીરસોમનાથ 

pજqલાના ગામોના દNરયાઈ sાર )વેશ િનયXંણ માટ, 102 કરોડ mિપયાની 

યોજનાને સૈધાિંતક મtૂંર> આપી છે.  

આદાર> બધંારાથી [ળૂ Kારકા બધંારા Yધુીના ંસમu િવkતારમા ં

દNરયાઈ sાર )વેશ અટકાવવા ચાલીસ Nકલોમીટરની k)ેNડvગ ક,નાલના ંકામો 

હાથ ધરાશે..wથી ગીરસોમનાથ pજqલાના 23 ગામોની 2100 હ,કટર 

જમીનમા ંફળxપુતામા ંવધારો થશે. ઉપરાતં ખારાશ )સરતી અટકશે. તેમજ 

yગૂભO જળ પણ ઉચા આવશે.. 
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IAS - અિધકારB  

 રાzયમા ંઆw 77 આઈ એ એસ અિધકાર>ઓની બદલી કરવામા ં

આવી છે. ઉદ>ત અuવાલને મહ,સાણાના કલેUટર બનાવાયા, બી.a. 

){પિતને આણદંના pજqલા િવકાસ અિધકાર> બનાવાયા, ડૉ. સૌરભ 

પારઘીને {મનગરના કલેUટર બનાવાયા, આ!ષૂ ઓકને Yરુત pજqલાના 

કલેUટર બનાવાયા, ર,~યા મોહનની નેશનલ હ,qથ કિમશનના ંડાયર,Uટર 

તર>ક, િનમ�કૂ કરાઈ...   
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JKુયમLંી- DબાP મQંદર  

 [lુયમXંી િવજય mપાણીએ   વહ,લી સવાર, આ�શNકત ધામ Bબાa 

મNંદરમા ંમાતાaની આરતી કર> સાડા છ કરોડ �જુરાતીઓની Yખુ , સ[�ૃ�ધ

અને સલામિત માટ, )ાથOના કર> હતી  
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રાRલુ ગાધંી  

 ક�uેસના ંઅuણી નેતા રા�લુ ગાધંીના ંજ મNદવસ િનિમતે ગાધંીનગર 

િસિવલ હોkપીટલમા ં�sૃારોપણ કરવામા ંઆe!ુ ંહ� ુ.ં  
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Sનૂમબેન માડમ- એUVHલુWસXુ ંલોકાપYણ  

 દ,વyિૂમ Kારકાના સસંદસ�ય Eનૂમબેન માડમના હkતે Kારકા તા�કુા 

�ંુપણી Tkથત )ાથિમક આરો�ય ક, D ખાતે   એ~�!લુ સPુ ંલોકાપOણ  કરવામા ં

આe!ુ ંહ� ુ.ં 

            ઉqલેખનીય છે ક,, �ંુપણી )ાથિમક આરો�ય ક, D હ,ઠળના ૨૧ 

ગામના લોકોને આરો�યલsી કોઈ પણ તકલીફ ન પડ, અને જmર>યાત પડ, 

તાMકાSલક જmર> સારવારના kથળે પહ�ચી શકાય તેવી Yિુવધા મળ> રહ, 

એવા હ,�થુી આર.એસ.પી.એલ. ઘડ> કંપનીના વેલફ,ર ફાઉ ડ,શન Kારા 

સી.એસ.આર. BતગOત )ાથિમક આરો�ય ક, D – �ંુપણીને ૬ લાખની 

એ~�!લુ સPુ ંઅPદુાન કરવામા ંઆe!ુ ંછે. 

             Eનૂમબેને આર.એસ.પી.એલ. ઘડ> કંપનીનો આભાર eયUત કરતા 

જણાe!ુ ંહ� ુ ંક, ,   કોિવડ રસીકરણ એ આપણા અને આપણા પર>વારના 

આરો�ય માટ, ઉ�મ િવકqપ છે. 
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િમZખા િસ[હ- િનધન  

 પ��ીથી સ માિનત Jલા�ગ િસખ તર>ક, {ણીતા Nદ�ગજ ભારતીય 

દોડવીર િમqખા િસvહPું ચદં>ગઢ ખાતે  ગઈ રાXે  િનધન થ!ુ ંછે. તેઓ 91 

વષOના હતા અને છેqલા એક મNહનાથી કોિવડની સારવાર લઈ ર?ા હતા. 

રાnoપિત રામ નાથ કોિવvદ , ઉપરાnoપિત એમ. વ�ક�યા 

નાય�ુ,  )ધાનમXંી નર, D મોદ> , �હૃમXંી અિમત શાહ , ક, Dીય રમત મXંી  

Nકરણ Nરpજtુ સNહત મહાPભુાવોએ �્િવટ કર>ને �ુ:ખ eયUત ક!ુ�  
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8\ુ સાદ મહાપાLા-  િનધન  

 �જુરાત ક,ડરના IAS ઓNફસર �mુ)સાદ મહાપાXાPુ ંકોરોનાના કારણે 

િનધન થ!ુ ંછે. તેઓ છેqલા ંદોઢ માસથી Nદqહ>ની એઇ~સ હોTkપટલમા ં

સારવાર લઈ ર?ા હતા.   ��ુુ)સાદ મહાપાXા રાજકોટ-tૂનાગઢમા ંકલેUટર 

તર>ક, સેવા આપી � ુા છે. 

)ધાનમXંી નર, D મોદ>   અને [lુયમXંી િવજય mપાણીએ મહાપાXાના 

�ુઃખદ અવસાન Bગે  શોકની લાગણી eયUત કર> �¢ાજંલી પાઠવી છે  
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નવસારB - ડોનેટ લાઈફ  

 નવસાર> pજqલામા ંગણદ,વીના %ેઈનડ,ડ કqપનાબેન ઠાકોરભાઈ 

પટ,લના પQરવાર) ડોનેટ લાઈફના મા_યમથી  Nકડની , Sલવર અને ચ£ઓુPુ ં

દાનથી પાચં eયTUતઓને નવaવન મ¤!ુ ંછે.  

૩a tુનના રોજ એકાએક �લડ )ેશર વધી જવાને કારણે કqપનાબેનને 

લકવાની અસર જણાતા સારવાર શm કરવામા ંઆવી હતી.૧૭ tુનના રોજ 

ડોકટરોએ કqપનાબેનને %ેઈનડ,ડ {હ,ર કયાO હતા.. 
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વરસાદ 

 રાzયમા ંઅનેક kથળોએ વરસાદ પડતા ંલોકોને ગરમીમા ંરાહત 

મળ>  છે.  zયાર, વાવણી લાયક વરસાદ થતા ંખે�તૂોમાં  આનદં લાગણી 

)સર> છે.  

 છેqલા ચોવીસ કલાકમા ંરાzયના ૧૭૧ તા�કુાઓમા ંન�ધપાX વરસાદ 

વરkયો છે. રાzયના ૯૬ તા�કુાઓમા ંઅડધા ¨ચથી વ© ુવરસાદ ન�ધાયો છે. 

wમા ંઆણદં pજqલાના આણદં તા�કુામા ં૭ ઈચથી વ© ુવરસાદ તથા સાબરકાઠંા 

pજqલાના વડાલી તા�કુામા ં૬ ¨ચ વરસાદ , દ,વyિૂમ Kારકા pજqલાના 

ખભંાSળયામાઅંને Yરુત pજqલાના ચોયાOસી તા�કુામા ંપાચં ¨ચ wટલો વરસાદ 

વરkયો હોવાના અહ,વાલ છે.  

એક નજર િવિવધ pજqલા )િતિનિધ તરફથી મળેલ અહ,વાલ પર ........ 

પાટણ શહ,ર સNહત સમu પથંક વાદળછા! ુબ !ુ ંછે. અને મેધરા{ એ 

ધીમી ગિત એ મહ,ર  શm કર> છે. Yરુ, Dનગર શહ,રમા ંપણ ધોધમાર વરસાદ 

પડªો છે. ગાધંીધામમા ંપણ ગઈરાXીથી  અિવરત વરસાદ વરસી ર?ો છે. Kારકા 

pજqલાના ંખભંાળ>યા તા�કુામા ંપણ ન�ધપાX વરસાદ થયો છે. 

મહ,સાણા pજqલામા ંએક જ કલાકમા ંબ ેથી Xણ ¨ચ વરસાદ થતા ંનીચાણ 

વાળા િવkતારમા ંપાણી ભરાયા ંહતા.ંમહ>સાગરના ં�ણુાવાડા પથંકમા ંવહ,લી 

સવાર, ભાર, પવન સાથે વરસાદP ુઆગમન થ!ુ ંછે. બોટાદ pજqલામા ંવાવણી 

લાયક વરસાદ વરસતા ંખ�ેતૂો Kારા કપાસ, મગફળ>, અને તલની વાવણી શm 

કરાઈ.  

 


