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ધાનમ�ંી નર��� મોદ� એ દ�શભર ના િવ�ાથીઓ ને શીખ આપી છે ક� પર��ા એ %જ'દગી નથી, 

પણ તમાર� %જ'દગી નો એક પડાવ છે. તેમણે ઉમે/ુ1 હ3 ુ ંક� િન4ફળતા મા ંપણ એક તક 7પાઈ 

હોય છે માટ� િનરાશા ક� હતાશા ની લાગણી ને તમારા <દલો<દમાગ નો ક=જો લેવા દ�શો નહ>. 

પર��ા મા ંબેસવા સમયે ભય ક� તાણ નો અBભુવ ટાળવાની કળા િવ�ાથCઓને શીખવવા માટ� 

ધાનમ�ંી નર��� મોદ� એ આD પર��ા પે ચચા
 Dવો કાય
Eમ <દFલી ના તાલકટોરા Gટ�<ડયમ 

મા ં યોHયો હતો,  દ�શભર થી આવેલા બે હIરથી વJ ુ િવ�ાથC અહ� હાજર હતા, ઉપરાતં 

Kૂરદશ
ન અને આકાશવાણી ના Mવતં સારણ વડ� આખા દ�શ ની શાળાઓના િવ�ાથCઓ 

કાય
Eમ સાથે પરો�ર�તે જોડાયા  હતા અને પર��ા નો ખોફ Kૂર કરવાની સમજણ ધાનમ�ંી 

મોદ� પાસે થી મેળવી હતી.  

       Nીમોદ� એ આ સગેં શૈ�Pણક અQયાસને બહ�તર બનાવવા ઉપરાતં RયSTતUવ ના સવા1ગી 

િવકાસ માટ� Vુ ંVુ ંકર� શકાય તેની િવG3તૃ છણાવટ કર� હતી. માતિપતાને પોતાની મહUવાકા�ંા 

ઉપર લગામ તાણવાની સલાહ આપતા તેમણે કXુ ં હ3 ુ ં ક� તેઓ સતંાન ની િન4ફળતાનો 

હકારાUમક Gવીકાર કરતા ંશીખે અને તેને સદાય ોUસા<હત કરતા ંરહ�. િવ�ાથCઓને તેમણે કXુ ં

હ3 ુ ંક� સૌ અિધકાર ને બદલે કત
Rય ની અદાયગી Uયે IZતૃ બને.  

       શાળા અQયાસ અને Mવન મા ં ટ�TનોલોM નો પગપેસારો Iણે અIણે તમને રોબોટ 

બનાવી દ� નહ> તેB ુ [યાન રાખવા Nી મોદ� એ ભાર\વૂ
ક કXુ ં હ3 ુ.ં ટ�TનોલોM નો વપરાશ 

Mવન ના સારિથ તર�ક� કરવાની સલાહ આપતા તેમણે કXુ ં હ3 ુ ં ક� સૌ રોજ એકાદ બે કલાક 

ટ�કનોલો%જકલ ઉપકરણ થી Kૂર રહ�વાની ટ�વ પાડ� અને આ ટ�TનોલોM ]SુTત ના  સમય નો 

ઉપયોગ વાચંન, લેખન ક� િમ�ો સાથે હળવામળવા પાછળ કર�. દ�શ ની ઊગતી પેઢ� ના લોકો 

આટલી આUમીયતા થી પોતાની વાત સાભંળે તેને ધાનમ�ંી મોદ� એ પોતાના Mવન ની 

અિવGમરણીય ઘટના  ગણાવી હતી  અને શાળા  
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કોલેજ તો ઠ�ક, પણ %જ'દગી મા ંઆવતી  પર��ા સમાન તમામ �ણ નો અડગ મનોબળ થી 

]કુાબલો કરવાનો Zcુુમ�ં  િવ�ાથCઓને આdયો હતો. 

-------- 

ઉeરાધ
  ઉUસવ 

મહ�સાણા %જFલાના fુિસg તીથ
 fયૂ
મ<ંદર મોઢ�રાના પ<રસરમા ં hi<દવસીય ઉeરાધ
  ઉUસવનો 

]jુયમ�ંી આવતીકાલે સાDં આરંભ કરાવશે. સગંીત નાટક અકાદમી iારા ર૧ અને રર 

I�/આુર� દરિમયાન આ ઉeરાધ
  ઉUસવ યોIઇ રmો છે.  

મોઢ�રાBુ ં આ fયૂ
મ<ંદર fયૂ
 અને nહોની SGથિત તથા fયૂ
ના \oૃવી pમણના આ<દકાળના 

ઇજનેર� કૌશFયBુ ં ઉUqૃ4ટ ઉદાહરણ છે તેના પ<રસરમા ંઆ ઉUસવ ઉજવાય છે. આ બે <દવસ 

દરિમયાન િવવધ કલાકારો અલગ-અલગ BUૃય કલાBુ ં રસપાન કરાવશે. નાયબ ]jુયમ�ંી Nી 

નીિતનભાઇ પટ�લ આ ઉUસવBુ ંસમાપન રર I�/આુર�એ કરાવવાના છે.  

હવામાન 

રાજયભરમા ંઠંડ�Bુ ંફર� વળેrુ ંમોsુ યથાવત રXુ ંછે. અને રાજયના પાચં શહ�રોમા ંતાપમાન 10 

<ડnીથી ઓ7ં નuધા/ુ ં છે. સૌથી ઓ7ં તાપમાન નPલયામા ં 4.6 <ડnી નuધા/ુ ં છે. આ સાથે 

ક�શોદમા ં8.2, yજૂમા ં9.0, રાજકોટમા ં9.2, ગાંધીનગરમા ં9.0, fરુ���નગર અને અમર�લીમા ં10.0 

કંડલા એરપોટ
મા ં10.7, મ|વુામા ં10.5 <ડnી સેFસીયસ તાપમાન નuધા/ુ ંછે,આ િસવાય અ�ય� 

ઠંડ�નો પારો સાધારણ રmો હતો. આગામી 24 કલાકમા ંરાજયમા ંઠંડ�મા ંફ�રફાર થવાની સભંાવના 

નહ�વત છે. જોક� 22-23 I�/આુર�એ લ�eુમ તાપમાનમા ં 3થી 5 <ડnીનો ઘટાડો થવાની 

સભંાવના સાથે ઠંડ�મા ંવધારો થવાની આગાહ� હવામાન ખાતેએ કર� છે. 



સબ Gટ�શન  

રાજકોટ  જ!લામા ં૭૧ મા ં�&સ'ાક પવ(ની રા*યક,ાની ઉજવણી ચાલી રહ0 છે 3 4તગ(ત 

રાજકોટ શહ
રમા ં 5િુનત નગર ખાતે ઉ&( મ8ંી9ી સૌરભભાઈ પટ
લના હ<તે =. ૬૧૪ લાખ 

ઉપરાતંના ખચ@ ૬૬ ક
.વી. સબ <ટ
શનAુ ંલોકાપ(ણ કરવામા ંઆCDુ.ં 

આ �સંગે મ8ંી9ી સૌરભભાઇ પટ
લે જણાCDુ ં હF ુ ં ક
 રા*ય સરકાર
 Gજુરાતના છેવાડાના 

િવ<તારોમા ં૨૪ કલાક વીજળ0 પહKચડવાના Lયેય સાથે *યોિતNામ યોજના થક0 ગામડ
 ગામડ
 

વીજળ0 પહKચાડ0 Oૃિષ ,ે8ે Rાિંત સજS છે. આ3 ખTેૂતને 5રૂતી વીજળ0 મળ0 રહ
 ત ેમાટ
 રા*ય 

સરકાર �િતબV છે. 

લોકાપણ
 

71મા ં Iસeાક પવ
ની રા4�ક�ાની થનાર� ઉજવણી �તગ
ત ગઈકાલે ધોરાM ખાતે આશર� 

સાડા �ણ કરોડના લાખના િવકાસ કામોBુ ંલોકાપણ
 કરા/ુ ંહ3 ુ.ં 

અમારા િતિનિધ જણાવે છે ક� Zજુરાત �/િુનિસપલ ફાઈના�સ બોડ
ના ચેરમેન Nી ધનfખુભાઈ 

ભડં�ર�એ ગઈકાલે ધોરાM ખાતેના િવિવધ માગ� માટ�ના તથા અ�ય Iલ�ી િવકાસ fિુવધાઓ 

માટ�ના કાય�Bુ ંલોકાપણ
 ખાત]|ૂતૂ
 કયા
 હતા. આ સગેં Nી ભડં�ર�એ જણાR/ુ ંહ3 ુ ંક� nા�ય અને 

શહ�ર� િવGતારોમાં િવકાસ કાય� માટ� રાજય સરકાર ક<ટબg છે અને અનેક િવકાસ કાય�ના 

આયોજનથી ધોરાM પથંકના લોકોની fિુવધા અને fખુાકાર�મા ંવધારો થશે. 

�લાવર શો 

અમદાવાદ <રવર�નટ ખાતે ચાલી રહ�લો �લાવર શો બે <દવસ માટ� લબંાવાયો છે. ઉFલેખનીય છે 

ક� 5 I�/આુર�થી શ� થયેલા �લાવર શોને મળેલા બહોળા િતસાદને જોતા વહ�વટ�ત�ં �ારા 

તેને વJ ુ બે <દવસ માટ� લબંાવવાનો િનણ
ય લીધો છે. છેFલા 14 <દવસમા ં 8 લાખથી વJ ુ

]લુાકાતીઓએ ફલાવર શોની ]લુાકાત લીધી છે. લોકો �ારા મળેલા આ અyતૂ\વૂ
 િતસાદના 

પગલે �/િુનિસપલ કિમશનર� �લાવર શો આD અને ગઈકાલે એમ વJ ુબે <દવસ ચાr ુરાખવાનો 

િનણ
ય કય� છે. આ બ�ેં <દવસે મ<હલા-બાળકો અને વ<ડલોને િવના]Fૂયો વેશ અપાશે. 


