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 સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 19-06-2021                                    Evening : 6.55 to 7.10 

Day:- Saturday                                               Regional News 

આકાશવાણી અમદાવાદ-વડોદરા .ાદ/િશક સમાચાર અિમતા વાઝંા વાચેં છે. 

v સમ5 દ6શમા ંઅ7યાર 9ધુી 27 કરોડ 23 લાખથી વA ુલોકોને કોરોનાની વેDસીન 

લગાડવામા ંઆવી.- દ6શમા ંકોરોનાથી સાE થવાનો દર વધીને 96.16 ટકા થયો. 

v ક6GHIય JહૃમMંાલયે રાNયો અને ક6HIશાિસત  દ6શોને કOુ ંછે ક6 કોિવડ  િતબધંોની 

Rટછાટમા ંબેદરકારS ન રાખે - પચં9Mૂીય રણનીિતનો અમલ કરવા કOુ.ં 

v િવVના  થમ નેનો WXુરયા YલZDવડ ખાતરનો [\ુયમMંી િવજય ^પાણીએ 

ગાધંીનગરથી િવXડયો કોHફરHસથી  ારંભ કરાaયો – કOુ ંનેનો WXુરયાથી ખેbતૂોને 

આિથcક ફાયદો થશે. 

v ગીર સોમનાથ dજeલાના ગામોમા ંદXરયાઇ gાર  વેશ િનયMંણ માટ6 102 કરોડ 

^િપયાની યોજનાને રાNય સરકાર6 મhૂંરS આપી. 

v ધોરણ 10 અને 12ના Xરિપટર, ખાનગી, ijૃથક ઉમેદવારોની પરSgા આગામી 15મી 

hુલાઇએ યોEશે. 

v િશgણિવદોની સિમિતની ભલામણો [જુબ ધોરણ 12ના િવlાથmઓoુ ંપXરણામ તૈયાર 

કરવા િશgણ િવભાગે શાળાઓને 9ચૂના આપી. 

v રાNયમા ંકrછ-સૌરાtu સXહત ઉvર, મwય અને દYgણ Jજુરાતમા ંવરસાદ થયાના 

અહ6વાલ  

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

(67ઝૂ :ેક  – આ સમાચાર આપ આકાશવાણીના અમદાવાદ-વડોદરા ક/6= પરથી સાભંળA રBા છો) 

(સમાચારને Cતે  – આકાશવાણીના અમદાવાદ-વડોદરા ક/6= પરથી સમાચાર Eરૂા થયા ) 
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કોરોના અપીલ 

સમાચાર પહ/લા સાભંળAએ કોરોના Cગેનો આ સદં/શ.... 

(HW ુકોિવડ િસxનેચર ટyનુ) 

................................................................ 

દ6શ - કોિવડ 

દ/શમા ંઅKયાર Lધુી 27 કરોડ 23 લાખથી વP ુકોિવડની વેQસીન લોકોને 

લગાડવામા ંઆવી છે. 

આરોRય અને પSરવાર કTયાણ મUંાલયના અિધકારAના જણાWયા Xજુબ 

છેTલા 24 કલાકમા ંસમZ દ/શમા ં33 લાખથી વP ુલોકોને કોિવડની વેQસીન 

લગાડવામા ંઆવી છે. 

અUે ઉTલેખનીય છે ક/ કોિવડ રસીકરણનો Uીજો તબ\ો ચાલી રBો છે. 

કોિવડ મહામારA સામેની લડતમા ંરસીકરણ ખ] ૂજ મહKવEણૂ^ ઉપાય છે. ક/6= 

સરકાર રા_યો અને ક/6=શાિસત  .દ/શોમા ંસહકારથી દ/શમા ંરસીકરણ 

અ`ભયાનમા ંઝડપ લાવવા માટ/ સતત .યKનશીલ છે. 

 

 

------------------------------------ 
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કોિવડના દદzઓ   

દ/શમા ંકોિવડના દદbઓમા ંઘટાડો થયો છે, અને હવે ઘટAને સાત લાખ 60 

હeર 19 દદbઓ છે. આ સમયે આ સfંયા 74 Sદવસ પછA આઠ લાખથી ઓછA 

છે. 

આરોRય મUંાલયે કhુ ંક/ દ/શમા ંછેTલા 24 કલાક દરiયાન 60 હeર 753 

નવા કોરોનાના ક/સો નjધાયા છે. આ જ સમયગાળામા ં97 હeર 743 દદbઓ 

સાe થયા ંછે. અKયાર Lધુી કોિવડથી સાe થયેલા kુલ દદbઓની સfંયા બે 

કરોડ 86 લાખ 74 હeરથી વP ુથઇ છે. સાe થવાનો દર વધીને 96.16  ટકા 

થયો છે. સતત  37મા ંSદવસે સાe થનાર દદbઓની રોજની સfંયા નવા 

સmંિમત થયેલા લોકો કરતા વP ુછે. 

છેTલા 24 કલાકમા ંકોિવડથી 1 હeર 647 લોકો મરણ પાiયા છે. કોિવડથી 

XKૃo ુપામનાર લોકોની kુલ સfંયા 3 લાખ 85 હeરથી વP ુથઇ છે. 

દ/શમા ંકોિવડની તપાસ pમતામા ંપણ વધારો થયો છે. અKયાર Lધુી  38 

કરોડ 93 લાખ કોિવડના નXનૂાઓqુ ંપરApણ કરવામા ંઆWoુ ંછે. 

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

JહૃમMંાલય-કોિવડ  
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rહૃમUંાલયે રા_યો અને ક/6=શાિસત .દ/શોને કhુ ંછે ક/ કોિવડ રોગચાળાની 

બીs લહ/ર પછA .િતબધંોમા ંઆપવામા ંઆવેલી રાહતો વtચે બેદરકારA ન 

રાખે. 

રા_યોને કોિવડ .માણેqુ ંWયવહાર, તપાસ, િનરApણ, સારવાર અને 

રસીકરણના પાચં LUૂીય રણનીિતqુ ંઅમલ કરવાની સલાહ આપવામા ંઆવી છે. 

ક/ટલાક રા_યો અને ક/6=શાિસત .દ/શોએ કોિવડના દદbઓની સfંયા ઘટવાની 

સાથે uુદAuુદA .vિૃwઓ ફરAથી શy કરA છે. 

ક/z6=ય rહૃસ`ચવ અજય ભTલાએ આ Cગે રા_યોના Xfુય સ`ચવોને પU 

લખીને કહ/વામા ંઆWoુ ંછે ક/ વા{તિવક |{થિતની સમીpાના આધાર ઉપરથી જ 

.િતબધં અમલી કરવા ક/ }ટછાટ આપવાનો િનણ̂ય લેવામા ંઆવે. 

તેમણે એ પણ Lિુનિ~ત કરવાqુ ંકhુ ંછે ક/ સમZ .Smયા સાવધાનીEવૂ^ક 

ચલાવવામા ંઆવે અને યોRય તપાસ પણ Lિુનિ~ત કરવામા ંઆવે. 

સારવાર હ/ઠળના દદbઓની સfંયા વધે ક/ પછA ઉtચ સmંમણ દરના 

.ારં`ભક સકં/તો ઉપર કડક નજર રાખવાની સલાહ આપી છે. �ી ભTલાએ 

ચેપZ{ત લોકોની વધતી સfંયા પર કા] ુમેળવવા માટ/ નાના-નાના ક6ટ/6ટમે6ટ 

ઝોન બનાવવાની નીિત અપનાવવાની સલાહ આપી છે. 

કોરોના વાયરસના સmંમણની ચેઇન તોડવા માટ/ રસીકરણ મહKવEણૂ^ 

બતાવતા ભTલાએ તમામ રા_યો અને ક/6=શાિસત .દ/શોને કhુ ંછે ક/ વPમુા ંવP ુ

લોકોને વેQસીન લગાડવાના .યKનો ઝડપી બનાવવામા ંઆવે. 

     

                         ----------------- 
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[\ુયમMંી - નેનો WXુરયા 

XfુયમUંી િવજય yપાણીએ ઇ�કો-કલોલ �ારા ઉKપાSદત િવ�ના .થમ 

નેનો oSુરયા `લ|Qવડ ખાતરનો �લેગ ઓફ ગાધંીનગરથી િવSડયો કો6ફર6સના 

�ારા કય� હતો. 

આ .સગેં XfુયમUંી કhુ ંક/ પરંપરાગત ખેતીની Sદશા બદલવામા ંનેનો 

ટ/કનોલોsથી બને�ુ ંનાઇ�ોજનoQુત નેનો `લ|Qવડ ખાતર ખે�તૂો માટ/ ઉપયોગી 

બનશે. 

તેમણે આ િસ�� માટ/ ઇફકોના વૈ�ાિનકો અને સચંાલક મડંળને અ`ભનદંન 

આપતા કhુ ંક/ , oSુરયાની Wયાપક માગં સામે આ નેનો ટ/કનોલોsથી ઉKપાSદત 

`લ|Qવડ oSુરયા ખે�તૂો માટ/ oSુરયાની ઉપલ��ધ સરળ બનાવશે. 

તેમણે વPમુા ંકhુ ંક/  ક/6=  સરકાર/ ખે�તૂ અને ખેતીના કTયાણ અને િવકાસ 

માટ/ અનેકિવધ યોજનાઓ અને પગલાઓ લઇને ખે�તૂને સાચા અથ̂મા ંજગતનો 

તાત બનાWયો છે. 

તેમણે જણાWoુ ંક/ , હવે ખે�તૂોને સબિસડA વાળા oSુરયાથી ૧૦ ટકા ઓછA 

Sક�મતે ઇ�કો �ારા આ નેનો oSુરયા ઉપલ�ધ થશે �નાથી ખે�તૂોને આિથ�ક ફાયદો 

થવા સાથે જમીનમા ંથયે�ુ ંઅસ�ંલુન �ૂર થવામા ંપણ મદદ મળશે. 

અUે િનદ�શ કરવો જyરA છે ક/ , પાક િવકાસના િનણા̂યક તબ\ે નેનો oSુરયા 

(`લ|Qવડ) નો પાદંડા પર છટંકાવ અસરકારક રAતે તેની નાઇ�ોજનની 

જySરયાતને Eણૂ^ કર/ છે અને પરંપરાગત oરુAયાની �લુનામા ંપાકની ઉKપાદકતા 

અને rણુવwા વધાર/ છે. 

                  ------------------------------------------------  
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[\ુયમMંી-gાર િનયMંણ યોજના 

 XfુયમUંી િવજય yપાણી એ સૌરા��ના દSરયા Sકનારાના ગીર સોમનાથ �જTલાના 

ગામોમા ંદSરયાઈ pાર .વેશ િનયUંણ અને જમીનની વધતી ખારાશ અટકાવવા માટ/ ૧૦૨ 

કરોડ yિપયાની યોજનાને મuૂંરA આપી છે. 

આ યોજના Cતગ̂ત આદરA બધંારાથી Xળૂ �ાSરકા બધંારા Lધુીના સમZ િવ{તારમા ં

દSરયાઇ pાર .વેશ અટકાવવા ૪૦ કA.મીની {.ેડ�ગ ક/નાલના કામો હાથ ધરાશે.  આના 

પSરણામે ગીર સોમનાથ �જTલાના વેરાવળ અને LUુાપાડા તા�કુાના ૨૩ ગામોની Cદા� 

૨૧૧૦ હ/કટર વP ુજમીનમા ંદSરયાઈ ખારાશ .વેશતી અટકતા જમીન વP ુફળ�પૂ બનશે. 

આ ઉપરાતં ક/નાલમા ંમી ંુ પાણી ભરાતા આ િવ{તારમા ંિસ�ચાઇ માટ/ ઉપયોગમા ંલઇ 

શકાશે. {.ેSડ�ગ ક/નાલના પાણીથી આસપાસના િવ{તારોના kૂવા તળાવોમા ં¡ગૂભ^ જળ {તર 

¢ચા આવશે અને સમZ િવ{તારમા ંપીવા માટ/q ુ ંમી ંુ પાણી પણ મળ�ુ ંથશે. 

ખાસ કરAને વેરાવળ શહ/ર અને LUુાપાડા શહ/રના લોકોને ¡ગુભ^ જળ £ચા આવવાથી 

પીવાqુ ંપાણી મળ� ુથશે. દSરયાના પાણીની ખારાશ આગળ વધતી અટકશે. વેરાવળ 

શહ/રમા ંદ/વકા નદAના Eરુના પાણી ¤સુવાની સમ{યાથી પણ રાહત મળશે.   

 

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

પરSgા-ધોરણ 10 - 12 
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ધોરણ 10 અને 12ના Sરપીટર, ખાનગી, E¥ૃથક ઉમેદવારોની પરApા 

આગામી 15મી uુલાઇ 2021ના રોજ યોeશે. પરApા Cગેનો િવગતવાર કાય̂mમ 

હવે પછA eહ/ર કરવામા ંઆવશે. 

rજુરાત મા¦યિમક અને ઉtચતર મા¦યિમક િશpણ બોડ̂ ગાધંીનગરની એક 

યાદAમા ંજણાWયા Xજુબ રા_યમા ંહાલની કોરોના સmંમણની |{થિતqુ ંXTૂયાકંન 

કરAને પરApા યોજવાનો િનણ̂ય લેવામા ંઆWયો છે. શાળાના આચાય�એ ધોરણ 

10 અને 12ના Sરપીટર, ખાનગી અને E¥ૃથક ઉમેદવારોને તથા તેઓના 

વાલીઓને eણ કરવાની રહ/શે. 

 

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

 

ધોરણ-12 પXરણામ તૈયાર કરવાની માગ{દિશcકા 

વષ̂ 2020-21ના વષ̂મા ંધોરણ 12મા ંઅ¨યાસ કરતા િવ©ાથªઓની બોડ̂ની 

eહ/ર પરApાને બદલે પSરણામ તૈયાર કરવા માટ/ િશpણિવદોની સિમિતની 

ભલામણ Xજુબ પSરણામ તૈયાર કરવા રા_ય સરકાર/ શાળાઓને Lચૂના આપી 

છે. 

અUે ઉTલેખનીય છે ક/ આ� rજુરાત મા¦યિમક અને ઉtચતર મા¦યિમક 

િશpણ બોડ̂ �ારા પSરપUમા ંજણાવાoુ ંછે ક/ કોરોનાને કારણે ધોરણ 12 િવ�ાન 

અને સામા6ય .વાહની પરApાઓ રા_યમા ંકોરોનાની |{થિતને કારણે રદ 

કરવામા ંઆવી હતી. પSરણામ તૈયાર કરવાના િનણ̂યથી ઉદભવનાર .«ોના 

િનકાલ માટ/ના ઉપાયો Lચૂવવા અને ભલામણ કરવા િશpણ િવભાગે 
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િશpણિવદોની સિમિતની રચના કરA હતી. સિમિતએ પોતાની ભલામણો રા_ય 

સરકારને Lપુરત કરતા રા_યસરકાર/ ભલામણોનો {વીકાર કય� છે. રા_ય 

સરકાર/ rજુરાત મા¦યિમક અને ઉtચતર મા¦યિમક િશpણ બોડ̂ને ભલામણોનો 

આધાર/ પSરણામ તૈયાર કરવાની આ� Lચૂના આપી છે. 

 

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

 

વરસાદ-1 

રા_યમા ંકtછ, સૌરા�� સSહત ઉwર, મ¦ય અને દ`pણ rજુરાતમા ંવરસાદ 

થયાના અહ/વાલ છે. 

નમ^દા �જTલાના પાચંેય તા�કુાઓમા ંછેTલા 24 કલાકમા ંએકથી દોઢ ચ 

વરસાદ થયો છે. છેTલા 24 કલાકમા ં સૌથી વધાર/ વરસાદ નાદંોદ તા�કુામા ં૩૩ 

મીલીમીટર વરસાદ થયો છે , _યાર/ સૌથી ઓછો ગ®ુડ/�ર તા�કુામા ં 10 

િમલીમીટર વરસાદ થયો છે.   

નમ̂દામા ંવરસાદની આવક થતા નમ̂દાના િવિવધ ડ/મોમા પણ પાણીની 

આવક શy થવા પામી છે. �મા ંનમ^દા ડ/મની સપાટA 116.16 મીટર/ પહjચી છે. 

અને નમ^દા ડ/મમા ંહાલ પાણીની આવક 14 હeર 831 ¯સુેક નjધાઈ છે. _યાર/ 

કરજણ ડ/મની સપાટA તો 108.28 મીટર થઇ છે.  

મહ/સાણા �જTલામા ંપણ ખરAફ પાકો માટ/ વાવણી લાયક વરસાદ થતા ં

ખે�તૂોમા ંઉKસાહનો માહોલ જોવા મળA રBો છે. �જTલામા ંબે થી Uણ £ચ 

વરસાદ માU એક કલાકમા ંજ ખાબ°ો હતો. વરસાદથી નીચાણવાળા 
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િવ{તારોમા ંતેમજ શહ/રના ગોપીનાળા અને ભiમરAયા નાળા વરસાદના પાણીથી 

ભરાઇ ગયા હતા. 

વલસાડ �જTલામા ંપણ આ� વરસાદ થયાના અહ/વાલ છે. સૌથી વP ુ18 

મીલીમીટર વરસાદ વાપીમા ંનjધાયો છે. 

સૌરા�� પથંકમા ંબોટાદ �જTલાના ગઢડા તા�કુામા ંપોણા કલાકમા ંબે ચ 

�ટલો વરસાદ નjધાયો છે.  

Lરુ/6=નગર શહ/ર સSહત સમZ �જTલામા ંઆ� પણ  મેઘમહ/ર 

યથાવત  રહA. �જTલામા ંસૌથી વP ુવરસાદ થાનગઢમા ં 81 િમલીમીટર એટલે ક/ 

સાડા Uણ ચ �ટલો વરસાદ ખાબ°ો હતો . Lરુ/6=નગર  �જTલાના  થાનગઢ 

વઢવાણ શહ/રA િવ{તારોમા ંવરસાદને કારણે નીચાણવાળા િવ{તારોમા ંપાણી 

ભરાઇ ગયા હતા . ચોટAલામા ં 23 િમ`લિમટર, વઢવાણમા ં 37, ધાગં±ામા ં 20, 

લખતરમા ં13, XળૂAમા ં23, 7ડૂામા ં10, સાયલામા ં7, અને લખતર તા�કુામા ં 7 

મીલીમીટર વરસાદ નjધાયો છે.        

અમર/લી �જTલામા ંછેTલા 3 Sદવસથી વરસાદ પડA રBો છે. આ� પણ 

બપોર બાદ અમર/લી �જTલાના બાબરાના Zાiય િવ{તારમા ંભાર/ વરસાદ થયાના 

અહ/વાલ છે. નડાળા, રણપર, ²લઝર, મોટા દ/વ`ળયા સSહતના ગામોમા ંભાર/ 

વરસાદ પડ³ો હતો. સૌથી વP ુનડાળા ગામમા ં3 ચ �ટલો વરસાદ નjધાયો 

છે. ગઇકાલે પણ સાવરkંુડલા, kુકાવાવ, અને લાઠA િવ{તારમા ંભાર/ વરસાદ થયા ં

નદAનાળા, ચેકડ/મ છલકાયા હતા. 

કtછમા ંછેTલા બે Sદવસથી વરસાદqુ ંઆગમન થoુ ંછે. Eવૂ-̂કtછના 

ગાધંીધામ અને Ceરમા ંઆ� બે થી Uણ ચ �ટલો વરસાદ નjધાયો. વાગડ 
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િવ{તારના રાપર અને ભચાઉ તા�કુાના ગામોમા ંપણ }ટોછવાયો વરસાદ 

થયાના અહ/વાલ છે. 

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

 

 

શેઠ સી.એન.િવlાિવહાર સ}ંથા 

અમદાવાદમા ંશેઠ સી.એન.િવ©ાિવહાર સ{ંથા �ારા આ� સ{ંથાની પSરચય 

આપતી E|ુ{તકા 2020 અને રા��Aય િશpણ નીિતની મહKવની બાબતોને આવરA 

લેતા િશpણિવદોના આટbકલો સાથેqુ ંE{ુતક “નેશનલ એ_oકુ/શન પોલીસી-

2020” પા¥સ એ6ડ ડ/{ટAનેશનqુ ંિવમોચન કરવામા ંઆWoુ.ં  

અZણી ક/ળવણીકાર ડો.અyણભાઇ દવેએ E{ુતક િવમોચન વેળાએ જણાWoુ ં

ક/ સSદયો પહ/લા {થપાયેલ સ{ંથાઓની આPિુનક આvિૃw એટલે “રા��Aય 

િશpણિનિત -2020.”  વPમુા ંડો.દવેએ જણાWoુ ંક/ િશpણ તે સા¦ય નSહ�, પરં� ુ

સાધન છે.. િશpણમા ંકાTપિનક વાતો નSહ, પરં� ુવા{તિવક િવચારો હોવા 

જોઇએ. 

વtoુઅ̂લ મા¦યમથી યોeયેલ આ કાય^mમમા ંશેઠ સી.એન.િવ©ાલયના 

�{ટAઓ પણ જોડાયા હતા. તેમ સ{ંથાના િનયામક ડોQટર SકSરટ જોષીએ જણાWoુ ં

હ� ુ.ં 
 

                  ------------------------------------------------------  
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u6ન 

ર/લવે વહAવટA તUંએ યાિUકોની માગં અને Lિુવધાઓને ¦યાનમા ંરાખીને 

ભાવનગર-બા=ંા અને વેરાવળ-બા=ંા િU-સા¶તાSહક  િવશેષ �/નો હવે દ· િનક 

દોડાવવાનો િનણ̂ય કય� છે. 

ભાવનગર-બા=ંા {પેશયલ આવતી અને જતી �/ન 29મી uૂન 2021 થી 

આગળની Lચૂના ન મળે Kયા ંLધુી અને  વેરાવળ-બા=ંા {પે¸યલ �/ન 28મી 

uૂનથી _યાર/ બા=ંા-વેરાવળ {પે¸યલ �/ન 30 uૂનથી આગળની Lચૂના ન મળે 

Kયા ંLધુી દોડશે. 
 

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

 


