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વરસાદને પગલે ખે ુતો,પ ુપાલકો ુશ ુશાલ 

 જ લામાં ગઈકાલથી ચા ુ રહલ મેઘમહરને પગલે પહલા રાઉ ડમાં જયાં ઓછો 

અથવા ન થયો હોય તેવા િવ તારમાં પણ વરસાદ થતાં લોકો,ખે ુતો, પ ુપાલકો આનં દત 

બ યા છે. ગઈકાલથી જ લામાં સાવિ ક મેઘમહર થઈ રહ  છે, યાર છેવાડાના રાપર 

તા ુકાના બેલા ગામથી અમારા સમાચાર િમ  દલાભાઈ પાણીએ પોતાની ુશી ય ત કરતા 

આકાશવાણી સાથે વાત કર  હતી. 

(બાઈટ-દલાભાઈ પાણી-સમાચાર િમ ) 

તો છેવાડાના અબડાસા તા ુકાના ુમરા ગામથી સમાચાર િમ  જયેશભાઈ ગો વામીએ આ 

મા હતી આપી હતી. 

(બાઈટ-જયેશભાઈ ગો વામી-સમાચાર િમ ) 

અને પ છમના નાના દનારાથી  ફઝલ અલીમામદ સમાએ આ વરસાદને ખેતી અને 

પ ુપાલન માટ કાચા સોના સ  ુગણા ુ હ ુ.ં 

(બાઈટ-ફઝલ અલીમામદ સમા-સમાચાર િમ ) 
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લામાં થયેલ વરસાદની જ લા કં ોલ મ સ ાવાર 

મા હતી            

 જ લામાં થયેલ વરસાદ ગે કં ોલ મમાંથી સ ાવાર ર તે મળેલી મા હતી જોઈએ 

તો આ  સવારના ૬ થી સાંજના ૬ વા યા ુધી ૩૪૨ મી.મી વરસાદ ન ધાયો છે. તા ુકાવાર 



થિત જોઈએ તો ર તા ુકામાં  ૭૬ મી.મી.,અબડાસા તા ુકામાં ૮ મી.મી.,ગાંધીધામમાં 

૨૦ મી.મી.,નખ ાણામાં ૯૩ મી.મી., ભચાઉમાં ૭ મી.મી., ુજમા ૨૪ મી.મી., ુ ામાં  ૧૪ 

મી.મી., માંડવીમાં ૧૮ મી.મી., રાપરમાં ૬૫ મી.મી., લખપતમાં ૨૬ મી.મી., 

 અ  ે જણાવીએ ક બંગાળના અખાતમાં નવી વરસાદ  િસ ટમ સ ય થઈ હોવાથી 

આગામી ચાર થી પાંચ દવસ ુધી રાજયમાં હળવાથી ભાર વરસાદની હવામાન િવભાગે 

આગાહ  કર  છે. 
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અગ યની હરાત 
 ોતાિમ ો ી નર   મોદ ના રાજયના ુ યમં ી તર ક અને દશના ધાનમં ી તર ક 

શાસનના વીસ વષ િનિમતે આકાશવાણીના ાદિશક સમાચાર  િવભાગ ારા એક િવશેષ ેણી 

ુત કરાઈ રહ  છે. 

  રાજયના અને દશના િવકાસ અને લોક ક યાણની િવિવધ યોજનાઓ ારા આવેલા 

સમાજ પ રવતનની આછેર  િવગત આ ેણીમાં સાંભળવા મળશ.ે 

  “ ુશાસનના વીસ વષ”નામની આ ર ડયો ેણી દરરોજ રા ે સવા નવ વા યે 

સાર ત થાય છે.   માં આજનો િવષય છે ડ ટલ ભારત નાણાક ય સમાવેશીકરણ. સમય 

ન ધી લેશો. આકાશવાણીના તમામ ક ો પરથી રા ે સવા નવ વાગે.  
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આઝાદ  કા અ ૃત મહો સવ 

“આઝાદ  કા અ તૃ મહો સવ( ોમો)” 
 

           

 


