
 

 સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 09-12-2019                                       Evening  : 7.10 to 7.20pm 

Day : Monday                                              Regional News 

આકાશવાણી અમદાવાદ-વડોદરા  ાદ5િશક સમાચાર જયેશ વેગડા વાચેં છે. 

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

Ø ;જુરાત ની 14 મી િવધાનસભા ના પાચંમા સ@ નો આA  ારંભ થયો - ;જુરાત િવCતુ DEુક 

િવધેયક તથા ;જુરાત FHૂમ , લJ ુતથા મKયમ ઉMોગ સાહસ િવધેયક Aવા મહOવ ના ખરડા 

આ સ@ મા ંહાથ ધરાશે 

Ø  સ@ નો પહ5લો Qદવસ શાસક અને િવરોધ પR વSચે , ;હૃ ની Uદર અને બહાર , ઘષYણભયZ 

ર[ો -  જનતાના  \ો ને વાચા આપવાના નામે ક]^ેસે ર5લી કાઢ` પોaલસ પગbુ ંવહોર` લીcુ ં

,તો વડગામ ના ધારાસdય eજfનેશ મેવાણી ;હૃ મા ંગેરવતYgકૂ બદલ @ણ Qદવસ માટ5 સiપjડ 

થયા 

Ø ;હૃ રાkયમ@ંી  દ`પિસlહ mડ5m એ ;હૃ મા ંકoુ ંસડક અકiમાતમા ંમાનવ pOૃqનુો rકડો 

ઘટાડવા માટ5 અdયાસ sુકડ`એ 498 ઘટના iથળ ની pલુાકાત લઈ પોતાનો અહ5વાલ આvયો 

છે – તો ઉmYમ@ંી સૌરભ પટ5લે કoુ ંક5 ખનીજ ની હ5રફ5રને લીધે yટૂ5લા રiતા ની મરzમત ને 

અ^તા મળશે             

Ø બગસરા પથંક ના આદમખોર દ`પડા ને પાજંર5 {રૂવા ક5 ઠાર મારવામા ંહ}ુ Fધુી જગંલ ખાતા 

ને સફળતા મળ` નથી, પરંy ુતે~ુ ંલોક5શન મળ` ગqુ ંછે – રાિ@ દરzયાન સીમ ક5 ખેતર જવા 

ઉપર  િતબધં સાથે કલમ 144 નો અમલ શ� કરાયો. 

Ø ;જુરાતની દ`કર`એ રા��`ય અ�લેQટક   i�લૂ ગેzસમા ંગોEડ મેડલ �તી સાબરકાઠંા~ુ ંનામ 

રોશન કqુ� –  ભાખંરા ગામ ની િનમાY અસાર` એ 5.67 િમટર લાબંો �દૂકો લગાવી ચ�ંક ક�A 

કયZ             

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

 (�qઝુ �ેક - આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાભંળ` ર[ા છો) 

(સમાચારને Uતે- આકાશવાણી પરથી સમાચાર {રૂા થયા) 

  



 

િવધાનસભા સ( 

      ગાધંીનગર ખાતે િવધાનસભાના (ણ 1દવસના સ(નો આજથી 7ારંભ થયો છે.  સ(નો 

પહ<લો 1દવસ શાસક અને િવરોધ પA વBચે , Dહૃની Fદર અને બહાર , ઘષJણભયK રLો હતો. 

એક તરફ ભાજપ સરકાર સામે જનતાના 7Pોને વાચા આપવાના નામે કQRેસે ર<લી કાઢT પોUલસ 

પગVુ ંવહોરT લીXુ ંહY ું ,  તો બીZ બા[ુ , વડગામ ના ધારાસ]ય ^જ_નેશ મેવાણીને Dહૃ મા ં

ગેરવતJ`કૂ બદલ (ણ 1દવસ માટ< સcપdડ કરાયા છે. બધંારણ 1દવસ ની ઉજવણી સદંભJ મા ં

નાયબ fgુયમ(ંી િનિતનભાઈ પટ<લ Dહૃ મા ંબોલી રLા હતા iયાર< તેમને અટકાવવા માટ< 

ગેરવતJ`કૂ કરનાર ધારાસ]ય ^જ_નેશ મેવાણીને બહાર મોકલવા અjયA રાklm િ(વેદT એ 

માશJલ બોલાnયા હતા અને iયારબાદ (ણ 1દવસ માટ< સcપેlડ કરતો oુકમ કયK હતો.  

બધંારણ 1દવસ Fગે fgુયમ(ંી િવજય pપાણીના 7cતાવ ઉપર Dહૃ મા ંચચાJ હાથ ધરાઇ 

હતી,  તો Dહૃ ના કામકાજ નો સમય લબંાવી ને Dજુરાત િવrતુ stુક િવધેયક તથા Dજુરાત 

uvૂમ , લw ુતથા મjયમ ઉxોગ સાહસ ઉપર ના િવધેયક ઉપર ચચાJ હાથ ધરાનાર છે.  હાલ 

Dહૃની બેઠક ચાV ુછે. 

       સ( ની પહ<લી બેઠકની શpઆત 1દવગંત સ]યો ને z{ાજંલી સાથે થઈ હતી. િવધાનDહૃના 

નેતા તરTક< fgુયમ(ંી િવજય pપાણીએ શોકદશJક ઉtલેખોમા ં|વૂJ fgુયમ(ંી cવ. 1દલીપભાઇ 

પરTખ, |વૂJ મ(ંી િવ}લભાઇ રાદડTયા , િવધાનસભાના |વૂJ સ]યઓ cવ. ડાLાભાઇ િપતાબંરદાસ 

પટ<લ, �જલાલભાઇ ધાણક અને ગોપાલભાઇ Xઆુના અવસાન Fગે શોક-�ુ:ખ nયકત કરT 

1દવગંત સ]યોને z{ાજંલી પાઠવી હતી.  િવધાનસભા અjયA રાklm િ(વેદT , નાયબ fgુયમ(ંી 

નીિતનભાઇ પટ<લ , િવરોધ પA ના  નેતા પર<શ ધાનાણી સ1હત સૌ ધારાસ]યોએ  1દવગંત ને 

ભાવાજંUલ આપી હતી.  

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

 

િવધાનસભા  \ો�ર` 
 Dહૃ રા�ય મ(ંી 71દપિસ�હ �ડ<�એ િવધાનસભા મા ંઆk જણાn�ુ ંહY ુ ંક<  વાહનોથી થતા 

માગJ અકcમાતથી માનવ fiૃ� ુઘટ< એ માટ< રા�ય સરકાર ક1ટબjધ છે અને માનવીના Zવ બચે તેવા 

uચૂન માટ<  પોલીસ, આર.ટT.ઓ. અને માગJ-મકાન િવભાગની સ�ં�ુત ટTમો કાયJરત છે. આ ટTમ �ારા 



 

રા�યમા ં૪૯૮ kટલા cથળોની fલુાકાત લઇ િવિવધ uચૂનો કરાયા છે.   આ ટTમ �ારા 

અકcમાતના  fgુય કારણો kવા ક< , માનવ �લુ , વાહનની યાિં(ક ખામી , રોડ ડTઝાઇનની ખામી ક< 

અlય કારણો Fગે વૈ�ાિનક ઢબે એનાલીસીસ કરT અકcમાત થવાના તારણોનો અહ<વાલ તૈયાર 

કરવામા ંઆવે છે. 

ખનીજની હ<રફ<ર થી Yટૂ<લા સડક માગJ ની  �ળવણી અને સમારકામ િવષે  િવધાનસભા Dહૃમા ં

7P |છૂાયો હતો , kનો જવાબ આપતા  ઊ�J મ(ંી   સૌરભભાઇ પટ<લે જણાn� ુહY ુ ંક< , છેtલા 

બે  વષJમા ંખનીજ પ1રવહનથી અસરRcત માગKની �ળવણી માટ< રા�ય સરકાર< uરુતમા ંp.૪.૯૦ 

કરોડ, ભpચમા ંp.૨.૭૦ કરોડ , સાબરકાઠંામા ં૧.૯૧ કરોડ અને છોટા ઉદ<|રુમા ંp.૯૮ લાખ Rાlટ 

ફાળવી છે. 

પાણી |રુવઠા મ(ંી �ંુવરZભાઇ બાવળTયાએ Dહૃ મા ંમા1હતી આપી હતી ક< પાટણ ^જtલાના 

રાધન|રુ, સમી અને સાતંલ|રુ તાVકુાઓના બાર ગામોના તળમા ંખારા પાણીની સમcયાને લઇ 

cથાિનકોને પીવાલાયક પાણી |pુ પાડવા ૪૫૫ લાખના ખચ� શp કરાયેલી [ૂથ પાણી |રુવઠા 

યોજના�ુ ંકામ  [ૂન-૨૦૨૦ uધુીમા ં|pુ થઈ જશે .  

મહ<uલૂ મ(ંી કૌિશક પટ<લે જણાn�ુ ંહY ુ ંક<  રા�યના તમામ િવભાગોની કામગીરT સરળ , ઝડપી, 

કો���ટુરાઇ�ડ અને લોકાUભfખુ બનાવવા પેપરવકJ 1રફોમJ કરાયા છે , kના ભાગpપે અમર<લી 

^જtલામા ં૯૦ 1દવસથી વX ુસમયમયાJદા વાળT એકપણ નQધ બાકT રહ<વા પામેલ નથી.                                                          

તેમણે ઉમે�ુ� હY ુ ંક<  કBછ ^જtલામા ંવારસાઇ હ� માટ< છેtલા બે વષJમા ં�ુલ ૧૦ ,૦૯૬ 

અરZઓ આવી હતી kમાથંી ૧૦,૦૯૫ અરZઓનો િનકાલ કરવામા ંઆવેલ છે. તેમણે ક ુ ંહY ુ ંક< 

છેtલા (ણ વષJમા ંમહ<uલૂ ¡ાિંત હ<ઠળ હ�પ(ક સ1હત િવિવધ ૧૧ 7કારની નQધો 

કો���ટુરાઇ�ડ ઓનલાઇન કરવામા ંઆવી છે.    ૮ કરોડથી વX ુપાનાઓને કો���ટુરાઇ�ડ 

કરાયા છે અને ¢બૂ જ ઝડપથી એન.એ.ની મ[ૂંરT અપાય છે. 

  

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

 

 



 

ભાજપની 7િત1¡યા-કQRેસ નેતાની અટકાયત 

  ગાધંીનગર ખાતે િવધાનસભાને ઘેરાવ કરવા નીકળેલા કQRેસ કાયJકરો તથા 7દ<શ 7fખુ 

અિમત ચાવડા સ1હતના નેતાઓની પોUલસ �ારા અટકાયત કરવામા ંઆવી હતી. Uબન 

સUચવાલય કાર�ુન ભરતી પરTAાથી માડંTને કમોસમી વરસાદને લીધે ખે£તૂોને ઉદાર મદદની 

માગંણી kવા f¤ેુ કQRેસે આ કાયJ¡મ આ�યો હતો. િવધાનસભા ભવન તરફ �ુચ કરવા નીકળેલા 

કQRેસ કાયJકરોને આગળ વધતા ંરોકવા માટ< પોUલસ સમ�વટનો આશરો લીધો હતો , પરંY ુ

દલીલબાZમા ંવાતાવરણ ઉR બનતા છેવટ< વોટર ક<નોનનો ઉપયોગ કરાયો હતો. પોUલસ ત(ંના 

u(ૂો જણાવે છે ક< કQRેસ પAને �હ<રસભા યોજવા માટ< પરવાનગી આપવામા ંઆવી હતી , પરંY ુ

સભા યોજવાને બદલે ર<લી કાઢT િવધાનસભાને ઘેરાવ કરવાની કોિશશ થતાં , પોUલસ સખત બની 

હતી. ભાજપ 7વકતા ભરત પડં¥ા એ સમR ઘટના¡મ ને વખોડT કાઢ¦ો છે. 

( બાઇટ ભરત પડં¥ા ) 

  

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

 

આદમખોર દTપડો 
  અમર<લી ના બગસરા પથંક ના મોટા f ૂZંયાસર ગામ નZક Zવલેણ oુમલા કરનાર 

આદમખોર દTપડા ને પાજંર< |રૂવા ક< ઠાર મારવામા ંહ[ુ uધુી જગંલ ખાતા ને સફળતા મળT 

નથી, પરંY ુતે� ુ ંલોક<શન મળT ગ�ુ ંછે. સી.સી.એફ. રાજલ પાઠક ના નેYiૃવ મા ંચાલતા સં ચJ 

ઓપર<શન દર�યાન V ૂઘંીયા , કડાયા, ભ§વાવડT kવા ગામડ< દTપડાના સગડ મ¨યા છે.  આઠ 

શાપJ sટૂર સ1હત 200 વન કમ© રાત 1દવસ દTપડા �ુ ંપગેªંુ દબાવી રLા છે , પરંY ુઆદમખોર 

દTપડો હાથ ટાળT આપી છટકT �ય છે . દર�યાન 7� ની સલામતી માટ<  અમર<લી ના 

^જtલા  મે^જc«<ટ �ારા  બગસરા તાVકુામા ં 144 મી કલમ લગાવી દ<વા ંઆવી છે  uયૂાJcતથી 

uયૂKદય વBચે  5 થી વધાર< માણસો�ુ ંટો¬ ભેD ુથઈ શકશે નહ. ખેતર મા ંરાતવાસો કરવાની 



 

પણ મનાઈ ફરમાવવામા ંઆવી છે. 8 1ડસે�બરથી 15 1ડસે�બર uધુી કલમ 144 અમલ મા ંરહ<શે 

.   

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

  

ચોટTલા આરોહણ cપધાJ  
  

ઝાલાવાડમા ંઆવેલા ચોટTલા £ુગંર માટ< આરોહણ અવરોહણ cપધાJ �l�આુરT મ1હનામા ં

યો�શે, kમા ં૧૪ થી ૧૮ વષJની   ®મરના  �વુક અને �વુતીઓ પોતા�ુ ંકૌવત બતાવવા ભાગ 

લઈ શકશે. રા�ય કAાની આ cપધાJ� ુ ંઆયોજન રા�યના રમત ગમત , �વુા અને સાcં�ૃિતક 

7¯તૃીઓ િવભાગ �ારા થઈ ર ુ ંછે. આ cપધાJમા ંભાગ લેવા માટ<ના િનયત 7વેશપ(ો દર<ક 

^જtલાની રમત ગમત અિધકારTની કચેરT પરથી pબpમા ંમળશે . દર<ક cપધJકોએ િનયત 

7વેશપ(ો મા_ંયા fજુબની |રૂT િવગતો સાથે ^જtલા રમત ગમત અિધકારTની કચેરT , 

uરુ<lmનગર ખાતે તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૯ uધુીમા ંપહQચતા કરવા યાદTમા ં જણાવા�ુ ંછે. 

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

 

લાબંી �દૂ - 7થમ 

પ�ંબ ખાતે યો�યેલી પાસંઠમી રા°«Tય એ±લેટTક c�ૂલ ગે�સમા ંસાબરકાઠંા ^જtલાની 

િનમાJ અસારTએ લાબંી�ૂદમા ંuવુણJચmંક Ziયો છે.  

સાબરકાઠંા ^જtલાના અમારા 7િતિનિધ જણાવે છે ક< િવજયનગર તાVકુાના ભાખંરા ગામની 

િવxાથ©ની િનમાJ અસારTએ તાkતરમા ંયો�યેલી નેશનલ એ±લેટTક c�ૂલ ગે�સમા ંલાબંી�ૂદમા ં

7થમ આવી છે. ખે£તૂ પ1રવારની દTકરTએ 5.67 મીટરનો �ૂદકો લગાવી લાબંી�ૂદમા ંuવુણJચmંક 

Zતી લીધો છે.  

િનમાJએ uવુણJચmંક મેળવી ^જtલા સ1હત રા�ય�ુ ંનામ રોશન ક�ુ� છે. િનમાJની શાળાના 

િશAકો સ1હત ગામના Rામજનો અને cપોટJસ  cટ<1ડયમના કોચ �ારા આનદં nય�ત કરT િનમાJને 

ભિવ°યની sભુકામનાઓ પાઠવવામા ંઆવી હતી.  

 



 

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

રાણ કT વાવ મહોiસવ 

પાટણ ખાતે િવ² વારસા cથળની યાદT મા ંcથાન ધરાવતી રાણ કT વાવ ખાતે �iૃય , કળા 

અને સગંીત નો મહોiસવ યોજવાની તડામાર તૈયારT ચાલી રહT છે. fgુયમ(ંી િવજય pપાણી આ 

મહોiસવ ને સોળમી 1ડસે�બર ના રોજ ¢tુલો fકૂશે અને બી� 1દવસે 17 તારTખે તે� ુ ંસમાપન 

થશે. બે 1દવસ ના મહોiસવ દર�યાન u7ુિસjહ ગાયક હ1રહરન તથા  સાધના સરગમ kવા 

કલાકાર પાટણ આવી રહયા છે. તો Dજુરાત ના ટોચ ના કલાકારો kવા ક<   Z_નેશ કિવરાજ , 

ગીતાબેન રબારT તથા  ભી¢દુાન ગઢવી, UબહારT હ<f ુગઢવી પણ અહT કાયJ¡મો ર[ૂ કરશે. 

     

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

 


