
  

 

 

 

                   

 

પી.એમ.અમે	રકા વાસ: 
  ધાનમ�ંી નર��� મોદ� અમે	રકાની ચાર 	દવસની યા�ાએ ગઈકાલે 

વોિશ!"ટન પહ%&યા છે. ભારતીય સ*દુાયના લોકોએ તેમ,ુ ં -વાગત ક.ુ/ હ0 ુ.ં 

કમલા હ�	રસ અને 1હુરા23�ય કંપનીઓના સીઇઓ સાથે ધાનમ�ંી 7વા8કોમના 

અ9ય: અને સીઈઓ 	;-તીયાનો એમનો સાથે અને <યારબાદ એડોબ ના ચેરમેન 

શાતં,ુ ંનારાયણ સાથે બેઠક કરશે. Aી મોદ�  ઉCોગના અDણીઓ <યેક સાથે 15 

િમિનટ Gધુી વાતચીત કરશે. ઓ-3�Hલયા અને Iપાનના ધાનમ�ંી સાથે અલગ 

બેઠક કરવાના છે. Aી મોદ� અમે	રકાના રા23પિત જોબાઈડનના  આમ�ંણ  પર 

કવાડ  નેતાઓના થમ LયM7તગત સમેંલનમા ંભાગ લેવા ગયા છે. રા23પિત 

આN Lહાઇટ હાઉસમા ં તેમની થમ િવપ:ે બેઠક માટ� ધાનમ�ંીની યજમાની 

કરશે. Aી બાઈડનના  ભારત, Iપાન, અને ઓ-3�Hલયાના નેતાઓ સાથે થમ 

વખત LયM7તગત ર�તે Qુવાડ લીડસR સિમટ,ુ ંઆયોજન કરશે. ધાનમ�ંી ૨૫ 

સUટ�Vબર� �.યૂોકRમા ંસ.ં7ુત રા23 .એુન ની સામા�ય સભાના ૭૬મા ંસ�ને પણ 

સબંોધન કરશે. 

           IZિૃત વક�લ  

હ�8થ િમશન:  
 આરો"ય મ�ંી મનGખુ માડંિવયા Iહ�ર ક.ુ/ છે ક� ૨૭મી સUટ�Vબરના રોજ 

“ધાનમ�ંી 	ડ]જટલ હ�8થ િમશન” નો ારંભ થશે. પોતાના ^્િવટમા ંજણાL.ુ ંછે 

ક� દ�શના દર�ક નાગ	રકને આવો 	ડ]જટલ નબંર આપી તેમની ઓળખ -થાિપત 

કરાશે Nથી તેમના આરો"યને લગતા સગા િવગત,ુ ં-વaપે સDંહ કરાશે. 

  

આકાશવાણી –cજુ  

સમાચાર વાચક: IZિૃત વક�લ     
કVU.ટુરરાઈઝ: િયકંા ગોર  

તાર�ખ:૨૪-૦૯-૨૦૨૧ j;ુવાર            સમય: સવાર�: ૬:૫૦    



          IZિૃત વક�લ 

 કોિવડ રસીકરણ IZિૃત ક�Vપ:  

 .િુનસેફ અને પીડ�. ુ સ.ં7ુત ઉપ;મે  અમદાવાદમા ં આકાશવાણી 

અમદાવાદના સમાચાર િવભાગ માટ� કોિવડ રસીકરણ IZિૃત lગે મી	ડયા 

કાયRકાળ યોIઈ ગઈ. N lતગRત કોિવડ રસીકરણ IZિૃત િવષય પર nૂથ ચચાR 

સ� પણ યોI.ુ ંઆકાશવાણી અમદાવાદના ઉપમહાિનર�:ક એન.એલ.ચૌહાણ 

અને રાpયના રસીકરણ અિધકાર� ડો7ટર નયન Iનીએ  કાયRશાળા  ને q8ુલી 

*કૂ� હતી. ાસHંગક સબંોધન કરતા નયન Iનીએ જણાL.ુ ં હ0 ુ ં ક�,િત ૧૦ 

લાખની વ-તીએ થયેલ રસીકરણ કામગીર�મા ં Zજુરાત દ�શમા ંમોખર� છે પરં0 ુ

હnુ પણ રાpયમા ંચાર કરોડ Nટલા બીI ડોઝ આપવાની બાક� છે. તેમણે કrુ ં

ક�, હnુ પણ રાpયમા ં  ચાર કરોડ બીI ડોઝ આપવાના બાક� છે.તેમને કrુ ં

ક�,હાલની કોિવડ ક�સોની ધટતી સsંયા જોતા બીI ડોઝ માટ� લોકોને ો<સા	હત 

કરવા માટ� મોટો પડકાર છે. Aી Iની વહ�લી તક� સો ટકા લોકો,ુ ંરસીકરણ tણૂR 

કરવાની સરકારની િતબ9ધતા પણ બહાર આવી હતી.Aી Iનીએ  રસીકરણ 

uબેંશમા ં  જોડાયેલા ચૌદ હIર Nટલા તાલીમબv વેM7સનેરટરની cિૂમકા પણ 

Hબરદાવી હતી. 

          IZિૃત વક�લ  

 

કોરોના રસીકરણ: 

  રાpયમા ંઆN કોિવડના નવા 26 ક�સ ન%ધાયા તો 19 દદzઓ સાI 

થઇ ઘર� પરત ફરતા અ<યાર Gધુી Qુલ ૮ લાખ, ૨૫ હIર, 771, દદzઓને 

કોરોના ને મહાત આપી રાpયનો 	રકવર� 98.72 ટકા થયો છે રાpયમા ંહાલ Qુલ 

૧૪૦ એ7ટ�વ ક�સ છે.રાpયમા ંઆN એક પણ દદz કોરોના ને કારણે *<ૃ. ુપાVયા 

નથી.  



 રાpયમા ં ગઈકાલે 3,૫૯,૨૯૭ લોકોએ રસી લેતા ં અ<યાર Gધુીમા ં Qુલ 

રસીકરણનો �ક  ૫૮ લાખ, ૩૫ હIર,૨૨૨ નો  થવાના અહ�વાલ રાpયના 

આરો"ય િવભાગ તરફથી મળેલ છે. તો ]જ8લા આરો"ય િવભાગ તરફથી મળતી 

મા	હતી *જુબ ક&છ ]જ8લામા ં બે દદz સાI થઈ ઘેર પરત ફયાR. pયાર� 

કોરોનાનો એક નવો ક�સ ગાધંીધામ શહ�રમા ંન%ધાયો છે. �8લમા ંહાલે એ7ટ�વ 

પોઝીટ�વ ક�સની સsંયા �ણ છે 

  ક&છ ]જ8લામા ંગઈકાલે બધં 2542 LયM7તઓએ રસી લેતા અ<યાર Gધુીના 

]જ8લાનો Qુલ રસીકરણ �ક  12,21,457 થયો છે દરVયાન cજુની �.ક�.જનરલ 

હોM-પટલમા ંછે8લા ૧૬ મ	હનામા ંકોરોનાનો �કડો 2 લાખ,2 હIર થી વ� ુથયો 

છે. અને માઇ;ોબાયોલો� િવભાગના વડા ડો. ોફ�સર ડો7ટર 	હતેષ આGદુાની  

એ જણાL.ુ ં હ0 ુ ં ક� અહ� કાયRરત ૨ મોડ�લુર લેબમા ં RTPCR ટ�-ટ માટ� બે 

પીસીઆર મશીન કાયRરત છે N પૈક� એક રાpય સરકાર �ારા ઉપલ�ધ કરાL.ુ ં

છે.ચાર એ��ટક .ઝુ મશીન કાયRરત છે Nથી રાpયોના ચાર હIરથી વ� ુસેVપલ 

ટ�-ટ થયા છે. 

          IZિૃત વક�લ 

 વરસાદ-રાpય : 

  Zજુરાતમા ંઅનેક િવ-તારોમા ંગઈકાલે સચરાચર વરસાદ થયો Nમા ં

સૌરા23 બાદ હવે દH:ણ Zજુરાતમા ં પણ મેઘ મહ�ર શa થઇ હોય એમ Gરુત 

]જ8લાના પલસાણા પથંકમા ં�ણ �ચથી વ� ુવરસાદ ન%ધાયો છે આ ઉપરાતં 

લસકાણા કામર�જ કડોદરા સ	હતના DાVય પથંકમા ં ભાર� વરસાદ પડતા 

નીચાણવાળા િવ-તારો પાણીમા ં ગરકાવ થાય થયા છે તો વડોદરા રાpય 

ધોર�માગR ઉપર પણ પાણી ભરાયા છે ભaચ ]જ8લામા ં *શૂળધાર વરસાદ 

વરસતા વાતાવરણ qશુ,મુા બ�.ુ ં હ0 ુ ં પથંકમા ં પણ ભાર� વરસાદને પગલે 



કોટડાપીઠા રાpય ધોર�માગR પર નદ�ના પાણી ફર� વ�યા હતા અને પાણીના 

કારણે નHલયા નખ�ાણા માગR પર 3ા	ફક પણ અવરોધાયો હતો . 

             IZિૃત વક�લ  

 આઝાદ� કા અ*તૃ મહો<સવ(Zજુરાતી) 

 

“આઝાદ� કા અ*તૃ મહો<સવ(ોમો)” 

વરસાદ –ક&છ: 
 દH:ણ tવૂ�ય રાજ-થાનમા ંસIRયેલ ચ;વાતની સીધી અસર હ�ઠળ ક&છમા ં

છે8લા ૨૪ કલાકમા ંએકથી સાત �ચ વરસાદ વરસતા ક&છ વાસીઓને આનદંની 

લાગણી ફ�લાઈ છે ]જ8લા કલેકટર કચેર�ના ં ક�3ોલ aમના જણાLયા અ,સુાર 

ગઈકાલે રાપરમા ં ચાર� જ lIરમા ં �ણે જ અબડાસામા ંઆઠમી ગાધંીધામમા ં

એક �ચ નખ�ાણામા ંચાર� જ બચાવમા ંસાત િમિનટ cજુમા ંએક જ માડંવી *�ુ�ા 

મા ં અડધો જ વખતમા ં એક �ચ વરસાદ પડવાના અહ�વાલ છે ]જ8લા મથક 

cજુમા ંબપોર� શાિંતtવૂRક શa થયેલી મેઘરાIની મહ�ર ને કારણે પાલર �નુા અને 

nુના રાI ડ�મ તથા ખાર� નદ�મા ંપાણીની આવક જોવા લોકો વરસતા વરસાદ� 

નીકળ� પડ�ા હતા અને રાત દરિમયાન પોરો ખાધો મેઘરાI ફર� અ<યાર� 

સવારથી મહ�રબાન થાય તેવો માહોલ સમD પથંકમા ંજોવા મળે છે. 

          IZિૃત વક�લ   

 

 


